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ركــز الحديــث طوال األســبوع عن معســكر 

المنتخــب األلمانــي على تغييــر محتمل في 

التشــكيل األساسي لبطل العالم قبل مواجهته 

الحاسمة مع نظيره الســويدي، ولكن التغيير 

األكثر أهميــة يتعلق باألداء، وفقــاً لما أدلى 

بــه العب الوســط 

ســامي  األلمانــي 

خضيرة أمس.

وقال خضيرة العب 

يوفنتــوس  وســط 

»ال  اإليطالــي 

نتحدث عن العبين 

العبيــن  أو  دخــا 

لعبنــا  إذا  خرجــا، 

بنفس الطريقة التي ظهرنا بها أمام المكسيك 

لن يتغير شيئاً«.

ويلتقي المنتخب األلماني مع نظيره السويدي 

غــداً في سوتشــي ضمن الجولــة الثانية من 

مباريات المجموعة السادسة. سوتشي - د ب أ

أكد السويســري جوزيف باتر، الرئيس السابق 

لاتحــاد الدولي لكرة القــدم »فيفا«، أنه واثق 

في قــدرة المنتخب األلمانــي على التأهل عن 

مجموعتــه علــى الرغــم من التعثــر في ضربة 

البدايــة أمام المنتخب المكســيكي، والذي رآه 

باتر أنــه كان قادراً 

ثاثة  تســجيل  على 

أو أربعة أهداف في 

في  ألمانيــا  مرمــى 

المباراة التي جمعت 

األحد  الفريقين  بين 

الماضي.

»أتفق  باتــر:  وقال 

من  هوميلــس،  مع 

الناحية الدفاعية كان أللمانيا أن تســتقبل ثاثة 

أو أربعة أهداف ولكن العبو المكســيك أصيبوا 

بالرهبة أمام الحارس نوير«.

وانتهــت المبــاراة التــي أقيمت علــى ملعب 

لوجنيكي بفوز المكســيك 1- صفر في مفاجأة 

موسكو - د ب أ من العيار الثقيل. 

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب األســترالي األول لكرة 

القدم، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام نظيره الدنماركي.

وتعادل المنتخب األســترالي مع الدنماركي 1 - 1 خال المباراة التي جمعتهما 

أمس في الجولة الثانية من منافســات المجموعة الثالثة بالمونديال، علما بأنه 

كان قد خسر المباراة األولى أمام المنتخب الفرنسي 1 - 2.

وقــال فان مارفيك: »بعد أن خضنا مباراتين في المونديال، كنا نســتحق حصد 

أربع نقاط«.

وأضاف: »نســتحق هذا. لم نخسر ولكن أتيحت لنا العديد من الفرص لتحقيق 

سامارا - د ب أ الفوز«.  

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على 

أن يكون خليفة األرجنتيني هيكتور كوبر، في تدريب المنتخب األول، أجنبياً في 

ظل استقرار المجلس على عدم تجديد التعاقد مع المدرب الحالي، الذي فشل 

في بلوغ دور الســتة عشــر ببطولة كأس العالم في روسيا.وناقش مجلس إدارة 

االتحاد المصري، أســباب الخسارة األخيرة القاسية أمام روسيا بثاثية والخروج 

مــن المونديال.كما بحث المجلس إمكانية التعاقد مع مدرب مصري كحســام 

البدري، أو حســام حســن، إال أن المجلس رفض هذا التوجه، واستقر على مدير 

غروزني - د ب أ فني أجنبي عقب مباريات كأس العالم. 

عّلق إيكر كاسياس، أسطورة كرة القدم اإلسبانية، على خروج المنتخب المغربي 

من منافســات كأس العالم 2018 بروســيا، ُمظهراً تعجبه لعدم حصول أســود 

األطلــس على أي نقطة خال مباراتين في الــدور األول، مبدياً في الوقت ذاته 

إعجابه بمردود المغاربة في المونديال. ونشــر بطل العالم لسنة 2010 تغريدة 

على حســابه فــي »تويتر«، كتب عليهــا: »إنه أمر ال يصــدق، كيف لم يحصل 

المغرب على أي نقطة خال مباراتين«. وأضاف: »المغرب لم يسجل أي هدف 

في المباراتين معاً. هذه هي كرة القدم«.  

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي

خضيرة: األداء سالح 
ألمانيا

بالتر: ألمانيا قادرة 
على التأهل

فان مارفيك: كنا نستحق الفوز 
أمام الدنمارك

مصر ترفض المدرب المحلي

كاسياس  حزين على المغرب

تأكــد غيــاب تيســير الجاســم العب 

القدم  المنتخب السعودي األول لكرة 

عــن مواجهة المنتخــب المصري يوم 

االثنيــن المقبــل فــي آخــر مباريات 

األخضــر الســعودي فــي كأس العالم 

الفحوصــات  أظهــرت  بعدمــا   2018

األوليــة إصابــة الجاســم بتمــزق في 

العضلة الخلفية، حيث سيجري الجاسم 

صباح اليوم كشــًفا طبًيا كامًا لتحديد 

العاج والفتــرة التي يحتاجها الاعب 

للتعافي.  وكان الجاسم، قد أصيب في 

مبــاراة األخضر أمام األوروغواي ضمن 

الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

األولــى لنهائيــات كأس العالم 2018 

دون االحتــكاك مــع أي العب بعدما 

طالــت عليه إحدى الكــرات، إذ يعتبر 

أول العب سيغيب بسبب اإلصابة في 

المنتخب السعودي.

Ⅶ موسكو - أحمد علي

Ⅶ سامارا - أ ف ب

تدخلــت تقنية المســاعدة بالفيديو فــي التحكيم )»في 

إيــه آر«(، مجدداً لصالح أســتراليا، وأبقت على حظوظها 

بالتأهــل إلى ثمن النهائي للمــرة الثانية في تاريخها بعد 

2006، بمنحها ركلة جزاء والتعادل مع الدنمارك 1-1 أمس 

في ســامارا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الثالثة لكأس العالم في كرة القدم.

 وبــدت الدنمارك في طريقها إلى تحقيق فوزها الثاني 

فــي المونديال الروســي، بعد تفوقها فــي الجولة األولى 

علــى البيرو )1-صفر(، عندما ســجلت الهــدف األول عبر 

نجمها كريستيان إريكسن في الدقيقة 7 من الشوط األول، 

الذي هيمنت بشكل مطلق على مجرياته.

إال أن تقنية الفيديو تدخلت لمنح أستراليا التعادل في 

الدقيقــة 38 من ركلة جزاء، انبرى لها القائد ميلي يديناك 

وأدرك التعادل، بعدما تبين أن يوسف بولسن لمس الكرة 

بيده داخل المنطقة.

 وانقلبــت األدوار بعــد الهــدف، إذ فرضت أســتراليا 

أفضليتهــا، وحصلت على عدد كبير من الفرص، ال ســيما 

فــي الدقائــق األخيــرة من 

المباراة. إال أن فريق المدرب 

الهولندي بيرت فان مارفيك، 

وتعويض  ترجمتهــا  عجز عن 

هزيمته في الجولة األولى أمام 

فرنســا 1-2، في مباراة سجل فيها 

يدينياك الهدف الوحيد لباده من ركلة 

جزاء، احتسبت أيضاً بعد االستعانة بالفيديو.

 وتصــدرت الدنمارك، الســاعية للتأهــل إلى ثمن 

النهائي للمرة األولى منذ 2002، المجموعة بأربع نقاط، 

بفارق نقطة أمام فرنســا، التي ســتضمن تأهلها في حال 

فوزها الحقاً علــى البيرو. وتقام الجولــة األخيرة الثاثاء 

المقبل، حيث تلعب أســتراليا مع البيــرو، والدنمارك مع 

فرنسا.

 وخاض المنتخبان المباراة بتشــكيلتي الجولة األولى، 

باســتثناء تبديل دنماركي وحيد، حيث لعب الس شــون 

أساســياً فــي خط الوســط، إلصابــة وليام كفيســت في 

الشــوط األول من المباراة ضد البيرو، وانتهاء مشواره في 

المونديال.

 وهــي المــرة الثانية التي 

ركلة  مــن  يســجل جيدينياك 

الفيديو،  تقنيــة  منحتها  جزاء 

بعــد أولــى ضــد فرنســا، إثر 

لمســة يد من المدافع صامويل 

أومتيتــي. وأصبح قائــد المنتخب 

األســترالي، أول العب فــي تاريخ كأس 

العالم يسجل كل أهدافه من ركلة جزاء، بحسب 

شــركة »أوبتا« لإلحصاءات الرياضيــة، نظراً ألن هدفه 

الوحيــد الســابق كان من ركلة جزاء فــي مونديال 2014 

ضد هولندا )3-2(.

 وانضم األســترالي إلى 6 العبين آخرين فقط ســجلوا 

3 ركات جــزاء أو أكثــر في كأس العالــم، بعد الهولندي 

روب رنسنبرينك )4(، واألرجنتيني غابريال باتيستوتا )4(، 

والبرتغالي اوزيبيو )4(، والهولندي يوهان نيســكينز )3(، 

والبلغاري هريستو سويتشــكوف )3(، واإلسباني فرناندو 

هييرو )3(.

وخسرت أستراليا مبارياتها الثاث في مونديال البرازيل 

.2014

تعادل ثمين أمام الدنمارك
الفيديو يبقي على حظوظ الكانغارو

األخضـر يخسر الجاسم

  أفضلية 
أسترالية بعد التعادل 

لم تترجم
إلى أهداف

Ⅶ موسكو - يوسف الشافعي 

هاجــم ُنور الدين أمرابط، نجــم المنتخب المغربي ونادي 

ليغانيس اإلســباني، حكــم المباراة األميركــي مارك غيغر، 

ُمتهمــاً إياه بطلب الحصول على قميــص أفضل العب في 

العالم وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ُمشيراً 

فــي الوقت ذاتــه إلى امتناع الحكــم األميركي عن 

الرجــوع إلى »تقنية الفيديــو« في حاالت ُمثيرة 

للجدل.

ووجــه الدولــي المغربــي أمرابط رســالة 

ُمشــفرة إلــى االتحــاد الدولي لُكــرة القدم 

»الفيفــا« بخصوص عــدم اســتعمال »تقنية 

الفيديــو« في جميــع الحاالت، مؤكــداً أن ُكرة 

القدم ليست »سيركاً«.

لنادي  الســابق  النجــم  وصــرح 

واتفــورد اإلنجليــزي إلحــدى 

القنــوات الهولنديــة قائــًا: 

»بصراحــة ال أعلم ما الذي 

كان يفعلــه هــذا الحكــم 

كثيراً  ُمعجــب  إنــه  ُهنــا، 

وطلب  رونالدو  بكريستيانو 

الشــوطين..  بين  قميصــه 

سمعت بيبي يقول ذلك.. 

أيعقــل أن يحــدث هذا 

وأنهى  العالم«.  كأس  في 

»لســنا  »غاضباً«:  حديثه 

في ســيرك.. نحــن نلعب 

كرة القدم«.

وكان نــور الدين أمرابط 

مــن أبرز العبــي الُمنتخب 

المغربــي فــي ُمباراتيــه في 

ُمونديال روســيا أمام كل من إيران 

والبرتغال.

الدولــي لكرة  االتحاد  ودافــع 

القــدم، أمس، عــن الحكم مارك 

غيغــر أمــام التقاريــر اإلعامية 

التــي أفادت بأنه طلب من أحد 

الاعبيــن الحصول على قميصه 

في فترة االستراحة، خال مباراة 

البرتغــال والمغرب، في الجولة 

الثانيــة من المجموعــة الثانية 

المقامة  العالــم  ببطولــة كأس 

حالياً بروســيا. وذكــر الفيفا في 

بيان: »يدحض السيد غيغر بشدة 

هذه المزاعم ويؤكد بشكل قاطع 

على أن مثل هذا الطلب لم يتم«.

اعتزال
وعلــى جانب آخر أشــار المهدي بن عطيــة، قائد الُمنتخب 

المغربي ونجم دفاع نادي يوفنتوس اإليطالي،  إلى أن هناك 

من أدار ظهره لاعبي المنتخب المغربي بعد الهزيمة األولى 

في كأس العالم في روســيا أمام المنتخــب اإليراني، ُملمحاً 

إلى أن ثمة من أراد أن ُيثبت أحقيته بالحضور في الُمونديال 

وتمثيل المغرب.

وصرح قائد أسود األطلس بعد نهاية المباراة قائًا: 

»ُهناك أشــخاص أداروا ظهورهم لنا بعد أول هزيمة 

في ُمونديال روسيا أمام المنتخب اإليراني«.

وألمــح أحــد أفضــل الُمدافعيــن فــي الدوري 

اإليطالــي »الكالشــيو«، إلــى تفكيره فــي اعتزال 

اللعــب دوليــاً بصفة نهائية، إذ قال: »وصلت لســن 

الواحدة والثاثون، أعتقد أنها الُمشاركة الُمونديالية 

األخيرة لي، تبقت لنا ُمباراة أمام المنتخب 

اإلســباني وبعدهــا ســأرى إن ُكنت 

سأعتزل اللعب ُدولياً أم ال«.

نصيحة 
وأكد المهدي بن عطية، أنه 

نصح زميله في المنتخب 

المغربــي ونجم نادي 

أمســتردام  أياكــس 

حكيم  الهولنــدي 

بااللتحاق  زيــاش 

رومــا  بنــادي 

اإليطالي، 

عرض  وتفضيــل 

العاصمة  ذئــاب 

اإليطاليــة علــى 

جميــع العــروض 

األخرى.

وُيعتبــر حكيم زياش 

هدفاً رئيسياً للعديد من األندية 

األوروبيــة أبرزهمــا رومــا وليفربول 

تألقــه  بعــد  وذلــك  اإلنجليــزي، 

الكبيــر بألوان ناديــه الحالي أياكس 

أمستردام.

وأضاف مدافع الســيد العجوز قائًا: 

»أنــا على علم تام بــأن ُهناك اهتماماً 

في روما بحكيم زياش.. إنه رائع ويملك 

إمكانيات هائلة«.

وأنهــى حديثه قائــًا: »لقد نصحته 

بالذهــاب إلــى ُهناك ألنهــم يقومون 

أنهــم يملكــون  رائــع.. كمــا  بعمــل 

ُمشجعين رائعين«.

بن عطية يفكر في االعتزال 
أمرابط يهاجم الحكم عاشق رونالدو 
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 نصيحة 

لحكيم زياش بقبول 
عرض روما اإليطالي
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أرســل المنتخب األيســلندي لكرة القدم أطيــب تمنياته بالشــفاء إلى حارس 

المرمى النيجيري، كارل إيكيمي الذي يتم عالجه من مرض سرطان الدم.

ويواجــه المنتخب األيســلندي نظيره النيجيــري في الجولة الثانيــة لمباريات 

المجموعــة الرابعة بمدينة فولغوغراد الروســية. كان إيكيمي )32 عاماً( الذي 

يلعب في صفوف فريــق ولفرهامبتون اإلنجليزي، 

هو الحــارس األساســي للمنتخب النيجيــري، وتم 

اختيــاره كالعب غير مســجل في القائمــة النهائية 

لمنتخب )النســور الخضراء( المشاركة في البطولة، 

والمكونة من 23 العباً، بعدما اســتبعد من القائمة 

الرسمية، في ظل عالجه من المرض.

وقــام المنتخــب اآليســلندي بمبــادرة طيبة إلى 

إيكيمــي، حيث قام بكتابة اســم الحارس النيجيري 

على القميص رقم 1 للمنتخب االسكندنافي.

ونشــرت صورة لمنتخب آيســلندا على الحســاب 

اإللكتروني الرسمي لمهاجم الفريق جون داوي بوفارسون، زميل إيكيمي السابق 

في صفوف ولفرهامبتون، الذي ظهر وهو يرفع القميص.

وصرح فرانسيس أوزوهو )19 عاماً( الذي خاض مباراته الدولية الرسمية األولى 

أواخر العام الماضي بسبب غياب إيكيمي: »إنها لفتة طيبة للغاية من المنتخب 

فولغوغراد - د ب أ اآليسلندي«. 

قال بيرت فان مارفيك، مدرب أستراليا، إن المهاجم 

أنــدرو نبوت اســُتبعد مــن نهائيــات كأس العالم 

بســبب تعرضــه إلصابة خطرة فــي الكتف خالل 

مــع   1-1 التعــادل 

الدنمــارك. وتم شــّد 

نبوت من كتفه عقب 

سقوطه خالل التحام، 

وخــرج متجهمــاً من 

الملعــب في الدقيقة 

74 مــن اللقــاء الذي 

أقيم ضمن المجموعة 

الثالثــة فــي ســمارا. 

وأضاف فان مارفيك، خالل مؤتمر صحفي: »تعرض 

إلصابة في الكتف، والبطولة انتهت بالنسبة إليه«. 

وعقب انتزاع أســتراليا نقطًة واحدة من مباراتين، 

تملك أســتراليا فرصة ضئيلة في بلوغ أدوار خروج 

المغلوب، وتحتاج إلى الفوز أمام بيرو في المباراة 

األخيــرة، ليكــون لديهــا أي أمل فــي التقدم في 

البطولة. سمارا - رويترز 

أبدى المهاجم الفرنســي الشــاب، كيليان مبابي، 

ســعادته البالغة بالهــدف الذي قاد بــه منتخب 

بالده للفوز على منتخب بيرو والتأهل إلى األدوار 

اإلقصائيــة في بطولــة كأس العالم لكــرة القدم، 

المقامة حالياً في روسيا. ارتدى مبابي، نجم فريق 

باريس ســان جيرمان الفرنســي، ثوب اإلجادة في 

المبــاراة، بعدما أحرز 

هــدف اللقاء الوحيد 

الدقيقــة 34 من  في 

عمــر المبــاراة، التي 

ضمن  أمــس  جــرت 

المجموعة  منافسات 

البطولة،  فــي  الثالثة 

منتخــب  ليقــود 

للصعــود  )الديــوك( 

إلى دور الستة عشر في المونديال الروسي. وبهذا 

الهدف، أصبح مبابي على موعد مع التاريخ، بعدما 

بــات أصغر العب فرنســي يهز الشــباك في كأس 

العالــم. وضرب مبابي، الذي يبلغ 19 عاماً وســتة 

أشــهر ويوم واحد، الرقم القياســي السابق، الذي 

كان يحمله ديفيد تريزيغيه، كأصغر العب يســجل 

أهدافاً في كأس العالم.    إيكاترنبيرغ - د ب أ

قال ســيرخيو راموس، قائد إســبانيا ومدافع ريال مدريد، إن غريمه في برشلونة 

ليونيل ميسي أفضل بسنوات ضوئية من أسطورة األرجنتين دييغو مارادونا.

وقاد مارادونا بالده للفوز بكأس العالم 1986، وقال هذا األســبوع إنه ال يعتبر 

رامــوس نجمــاً، مفضاًل دييغو غودين قائد أوروغواي. وســئل راموس عن األمر. 

فــكال المديح لميســي الذي قاد برشــلونة للفوز عديد من المــرات على ريال 

مدريــد، وخاض كثير من المواجهات مع راموس. وقال راموس: »مارادونا العب 

عظيــم ورائع وأحترمه كثيراً، ومع ذلك في األرجنتين يعرفون أن مارادونا بعيد 

موسكو - وكاالت بسنوات ضوئية عن أفضل العب أرجنتيني ليونيل ميسي«. 

أيسلندا تتمنى الشفاء
لحارس نيجيريا

نبوت يوّدع كأس 
العالم

مبابي..  
حلم تحقق

راموس: بين ميسي ومارادونا.. 
»سنوات ضوئية«

Ⅶ إيكاترنبيرغ - د ب أ

الكرواتــي  المنتخــب  ســحق 

الملقب بـ »منتخب النار« نظيره 

منتخــب األرجنتيــن بثالثة أهداف 

مقابل ال شــيء، في المباراة التي أقيمت 

على ملعب نيجني نوفغــورود أرينا بين الفريقين 

أمس ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم.

سجل للمنتخب الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة 53 

لوكا مودريتسش ق 80 وإيفان راكيتيتش )91(

وفي المباراة الثانية تألق طاقم التحكيم اإلماراتي، بقيادة 

حكمنــا الدولي محمد عبد الله، في أولى مبارياته بكأس 

العالــم، عندما أدار باقتــدار مباراة المنتخب الفرنســي 

أمام نظيره منتخب بيرو التي حســم المنتخب الفرنسي 

مــن خاللها تأهله إلى الدور الثاني )دور الســتة عشــر( 

ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروســيا، 

إثــر تغلبه علــى منتخب بيرو 1 - صفر أمس على ملعب 

»إيكاترنبيــرغ أرينــا« في الجولــة الثانية مــن مباريات 

المجموعة الثالثة.

كيليان  النجــم  وســجل 

مبابي هدف الفوز للمنتخب 

الفرنســي فــي الدقيقة 34، 

ليصبــح أصغــر العب يســجل 

لفرنســا في تاريــخ كأس العالم، كما 

حافظ زميله حارس المرمى هوغو لوريس على 

شــباكه نظيفة، ليكون أفضــل احتفال بالمباراة رقم 

100 له بقميص المنتخب الفرنسي.

وفرض المنتخب الفرنســي تفوقه خالل الشوط األول 

من حيــث االســتحواذ والمحــاوالت التهديفية، وصنع 

العبــوه فرصاً عدة كانــت كفيلة بحســم المواجهة من 

الشوط األول، لكنه اكتفى بهدف مبابي، وهو ما كاد أن 

يدفع ثمنه خالل الشوط الثاني.

وتطــور أداء منتخب بيرو بشــكل كبير خالل الشــوط 

الثاني للمباراة، وتفّوق في االستحواذ فترات طويلة، كما 

كثف تركيزه بشــكل كبير على الجانــب الهجومي، أماًل 

في التســجيل والحفاظ على أمل االستمرار في البطولة، 

لكــن العبيه لم يترجموا أي فرصة إلى هدف، كما عانده 

الحــظ عندما تصدى القائم لكرة من لويس أكوينو مبكراً 

في الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الفرنســي، الذي اســتهل مشواره في 

البطولــة بالفوز على أســتراليا 2 - 1، رصيده إلى ســت 

نقــاط في صــدارة المجموعة، وقد حســم تأهله، بينما 

تأكد انتهاء مشوار بيرو من الدور األول، فظلت بال رصيد 

من النقاط، بعد أن خسرت مباراتها األولى أمام الدنمارك 

صفر - 1.

ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة 

بين المنتخبين الدنماركــي صاحب المركز الثاني برصيد 

أربــع نقاط، واألســترالي صاحب المركــز الثالث برصيد 

نقطة واحدة.

وُتحســم بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، وكذلك 

الصدارة، عبــر الجولة الثالثة التي تشــهد لقاء الدنمارك 

مع فرنســا على ملعب لوجنيكــي الثالثاء المقبل، تزامناً 

مع مباراة أســتراليا وبيرو على ملعب فيشــت األولمبي 

في سوتشي.

  تألق 
طاقم التحكيم 

اإلماراتي في أول 
مبارياته في كأس 

العالم

Ⅶ بوغوتا - د ب أ

تلقى كارلوس سانشــيز، العب وسط المنتخب الكولومبي لكرة 

القــدم، تهديدات بالقتل، عقب حصوله على بطاقة حمراء في 

مبــاراة منتخب بالده مع نظيره الياباني في بطولة كأس العالم 

لكــرة القــدم المقامة حالياً في روســيا، فيما تتولى الشــرطة 

الكولومبيــة التحقق من جديتها، حســبما أفادت محطة )بلو( 

اإلذاعية الكولومبية أمس.

أشارت المحطة الكولومبية إلى أنه تم استدعاء مجموعة من 

المتخصصيــن في جرائم اإلنترنــت، للمعاونة في إلقاء القبض 

على الجناة.

ذكرت المحطة أيضا أن التهديدات جاءت عبر وسائل 

التواصل االجتماعي اإللكترونية.

أثــارت تلك التهديدات قلــق الكولومبيين، حيث 

أعــادت إلى األذهان ما حــدث للمدافع الكولومبي 

الراحل أندرياس إســكوبار، الذي لقــي حتفه بعدما 

سجل هدفا بالخطأ في مرمى المنتخب الالتيني خالل 

خسارته 1 - 2 أمام منتخب الواليات المتحدة، في نسخة 

المونديال عام 1994.

وعقب خروج كولومبيا من مرحلة المجموعات، 

تم قتل إسكوبار بالرصاص، بعد خمسة أيام فقط 

من عودته لبالده.

وحضــر أكثــر من مئــة ألف شــخص جنازة 

إسكوبار، فيما تم الحكم على الجاني بعد مرور 

عام على الحادث.

وتلقــى سانشــيز بطاقة حمــراء في مطلع 

مبــاراة كولومبيا مع اليابان، بعدما تعمد لمس 

الكــرة داخــل منطقة جــزاء فريقــه، ليحصل 

المنتخب اآلســيوي على ركلة جزاء أحرز منها 

شــينجي كاجــاوا الهــدف األول 

الدقيقة  فــي 

السادسة من عمر المباراة، التي انتهت بخسارة كولومبيا 1 - 2. 

وعن المباراة والخسارة الكولومبية، واألمل في التعويض تحدث 

رادميــل فالكاو مؤكداً أن مباراة منتخب بعد غٍد األحد أمام بولندا 

في بطولة كأس العالم 2018 بروســيا ســتكون بمثابة نهائي لكال 

البلدين.

أمــا نجــم الفريق الكولومبــي خاميس رودريغيــز فقال: »نحن 

منتخبان يحتاجان للفوز، المباراة ستكون بمثابة نهائي سيحدد من 

سيستمر ومن سيرحل عن المونديال«.

وتابــع: »دعونــا من مبــاراة اليابــان نريد أن نبــدأ من جديد، 

ولنبحــث عن الصعود من مبــاراة بولندا، بدء المباراة بهدف مبكر 

ونقص عددي لم يكن باألمر الســهل«. واســتطرد المهاجم 

الكولومبــي قائــاًل: »نحن بحالة جيــدة ونتحلى بالثقة 

ونستعد من أجل مباراة األحد«.

وتلتقي كولومبيا، بقيادة مدربها خوسيه بيكرمان، 

مــع بولندا بعد غٍد في الجولــة الثانية من مباريات 

المجموعــة الثامنة، بعد أن خســرت مباراتها األولى 

أمام اليابان بنتيجة 2 - 1.

وخسرت بولندا أيضاً مباراتها األولى أمام السنغال 

بهدفين لهــدف، ويتوقف مســتقبلها في 

المونديال الحالي على ما ستؤول إليه 

مجريات األمور في مباراة الغد أمام 

المنتخــب الالتينــي على ملعب 

»كازان أرينا«.

 1-2 اليابــان  وفــازت 

على عشــرة مــن العبي 

افتتاح  فــي  كولومبيــا 

المجموعــة  مباريــات 

الماضي  الثالثاء  الثامنة 

انتصــار  أول  لتحــرز 

على  آســيوي  لمنتخــب 

الجنوبية  أمريكا  من  منافس 

فــي تاريــخ كأس العالــم لكرة 

القدم.

واكتفت المنتخبات اآلسيوية بثالثة 

تعــادالت في 17 مباراة ضد منافســين من 

أمريكا الجنوبية لكن بطلة آســيا أربع مرات 

اســتفادت من تفوقها العــددي بعدما أصبح 

كارلوس سانشيز العب وسط كولومبيا أول من 

يطرد في روسيا.

العب كولومبيا مهدد بالقتل
الطرد يعيد ذكرى إسكوبار

الديوك يبعد بيرو من المونديال
منتخب »النار« يحرق األرجنتين

تــوّدع المنتخبــات العربية المونديال الروســي الواحــد تلو اآلخر.. 

يتساقطون كأوراق الخريف!

خرجت مصر والسعودية والمغرب في انتظار تونس التي تحتاج شبه 

معجزة للتأهل.

ومع كل نكسة عربية مونديالية تذرف الجماهير الدموع ويطل علينا 

المســؤولون عن كرة القدم ويبررون الفشــل بالحظ العاثر وتفاصيل 

دقيقة خالل المباراة كانت وراء الخسارة.

متــى يفهــم العرب أن لعبة كــرة القدم في بالدنا ال تــزال متخلفة 

ومتأخــرة وبعيدة ســنوات ضوئية عن الكــرة العالمية؟ متى يصارح 

العرب أنفسهم ويدركوا أننا نمارس كرة القدم بطريقة عشوائية؟

نهمل تكوين الناشئين ونلهث وراء نتائج الفريق األول ونقيل المدرب 

كل أسبوع!

متى يفهم العرب أن كرة القدم باتت صناعة وتجارة.. علم وشطارة؟

فالدول التي وضعت مشــاريع كروية على أســس سليمة وجدت لها 

مكانــا في خارطة الكرة العالمية خالل ســنوات قليلــة. انظروا إلى 

اليابان وأستراليا والسنغال وغيرها من البلدان األفريقية الفقيرة!

من جد وجد ومن زرع حصد، أما من يتواكل ويسير دون هدف فلن 

يجني غير الخيبات في المونديال.

انهضــوا يا عــرب. انهضوا وواكبــوا ركب المنتخبــات العالمية، لقد 

كنتم في روســيا محل ســخرية من جماهير المونديال في المالعب 

والشوارع وعلى وسائل التواصل االجتماعي. فكم من هاشتاق ساخر 

من الكرة العربية راج على تويتر وفايســبوك؟ وآخرها هاشتاق يقول 

إن ترجمــة عبــارة فيفا باللغــة االنجليزية يعني كرة القدم ليســت 

للعرب.

والطريــق الى بناء منتخبات قوية تشــرف العــرب وترفع رايتهم في 

المونديــال واضح، إنــه االحتراف الحقيقي، وااللتزام بكل شــروطه 

ومتطلباتــه، ال أن يكــون احترافــا على الورق مثلما هــو الحال في 

دورياتنا العربية.

ال بد من حل نهائي لمشــاكل تكوين الالعبين في المراحل الســنية 

والتمويــل واإلدارة الرياضيــة والبنيــة التحتية وفتــح األبواب أمام 

المواهب الشابة لالحتراف المبكر في أوروبا.

دون احتراف العبينا في أوروبا ســنبقى صفرا على الشــمال وسنظل 

نشــرب مــن كأس الحنظــل كل مونديــال. فالمنتخبات اآلســيوية 

واألفريقية التي قدمت مستوى جيدا في روسيا لعبت بمحترفين في 

أوروبا لهم الخبرة والدرايــة واالحتكاك بالنجوم.. وال يهابون أهازيج 

الجماهير.

السنغال لعبت بتشكيل كامل محترف في الدوريات األوروبية ولقنت 

بولندا درســا في كرة القدم. المغــرب كان أفضل المنتخبات العربية 

ألنه يضم في صفوفه غالبية من الالعبين المحترفين أيضا.

انهضوا يا عــرب، وانصرفوا إلى العمل الجاد وكفوا عن بيعنا أوهاما 

تنتهي كل مرة بالدموع والخيبات، وتسخر منا باقي األمم!

انهضوا
يا العرب

صالح الدين الشيحاوي

   رودريغيز 
األحد سيتحدد من 

سيبقى ومن سيرحل 
عن المونديال
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 غرافيك : محمد أبوعبيدة

التوقيت : ١٩:٠٠  فولغوغراد أرينا 
سايفارسون

أرناسون

سيغوردسون

ماغنوسون

هالفريدسون

جونارسون

سيغوردسون

بيارناسون

جيسالسون

فينبوجاسون إوو�

إيغالو
شيهو

إيكونغ

بالوجن

إيدوو

نديدي

ميكيل

إيتيبو

موىس

هالدورسونأوزوهو

أيسلندانيجيريا 
تشكيلة ال�عبين

Ⅶ  فولغوغراد - د ب أ

أكــد هيميــر هالغريمســون مدرب أيســلندا 

أن مواجهــة منتخــب نيجيريا تختلــف تماماً 

عن المبــاراة األولــى أمام األرجنتيــن، وقال 

»نلعــب أمام منافس مختلــف تماماً، و لديه 

طريقة لعب مختلف«، ولكنه لن يغير خطته، 

وتابع: منافســنا فريق قوي ويملك 

على  القــدرة  لديهــم  العبيــن 

تغطية مســاحات كبيــرة، إنه 

فريق منظم حقاً، ويســتحق 

اإلشــادة، كمــا أنه ســريع، 

مــن  مجموعــة  ويمتلــك 

الالعبيــن الجيدين، 

بشــكل  يــؤدون 

ولديهم  مباشر، 

خاصة  قــدرات 

الهجــوم،  فــي 

وأشيد 

بمدربهم. 

وأضــاف: مــن غيــر المرجــح أن يلحــق 

غوندموندســون بالمباراة، رغم أنه يتحســن 

كل يوم، لكن من المســتبعد مشاركته وغيابه 

لن يكــون التغييــر الوحيد فــي مباراتنا أمام 

نيجيريــا، التي ســتقام في درجة 

حرارة عالية، تتخطى 30 درجة 

مئوية، ودائماً لدينا خطة في 

ذهني من اجل حصد النقاط 

الثالث.

 وتابــع: قمنــا بتدويــر 

خــالل  كثيــراً  الفريــق 

االســتعداد،  مرحلــة 

الالعبيــن  وباقــي 

ظهروا بشكل جيد.

توقعاته  وعن 

قــال:  للمبــاراة 

الفــوز،  نتوقــع 

نيجيريــا  لكــن 

لتعويــض  تســعى 

هزيمتها في الجولة األولى.

Ⅶ  فولغوغراد - د ب أ

أكــد جيرنو روهر مدرب منتخب نيجيريا لكرة 

القــدم، أن فريقه لديــه تكتيكات عدة 

ســتمنحه الفرصــة للفوزعلــى 

،وقال  أيســلندا  منتخــب 

فــي المؤتمر الصحافي 

من للمباراة: بالنسبة لي،  ليــس 

خســارة  المبــاراة مصلحتي  تلــك 

لديــه  الــالزم ومنتخبنــا  التكتيــك 

ومنافســنا  ليس مخيفاً لنا.للفوز، 

أن  إلــى  أداؤه وأشــار  اتسم  فريقه 

كرواتيــا، بالتنظيــم الجيــد  أمــام 

صادفــه  سوء ولكــن 

حــظ بالــغ، بعدمــا 

غبيين«،  »هدفيــن  تلقى 

أحدهما مــن ضربة جــزاء وقال:  

»النســور الخضراء« قــادرون على التأهل 

عن المجموعة الرابعة ونتأخر عن أيســلندا 

بنقطة واحدة واألمور بأيدينا، لذلك ســنكون 

إيجابيين في مواجهتهم اليوم، وتعلم العبونا 

مــن درس الخســارة األولــى أمــام كرواتيا، 

ونحاول تحقيق األفضل ، وال بديل عن حصد 

النقاط الثالث. 

سذاجة 
بعــض  فــي  وأضــاف: 

قلياًل األحيان  كنــا ســاذجين 

لكننــا فــي الــركالت  الثابتــة، 

علــى  ذلــك، ســنعمل  تحســين 

لنقترب وعلينــا الفوز على  يسلندا،  آ 

تحقيق  مــن  دور كثيراً  إلــى  التأهل 

الستة عشر.

إلــى وأشار  المــدرب 

إمكانية أن يبدأ أحمد 

ليســتر  موســى، مهاجــم 

سيتي، مباراة أيسلندا بعد مشاركته 

بدياًل أمام كرواتيا.

الجدير بالذكر أن روهر يخشى من اإلطاحة به 

حال خسارة المنتخب أمام أيسلندا .

نيجيريا وأيسلندا.. وحلم الفوز األول
الطقس يشعل حرارة المواجهة المرتقبة 

Ⅶ غيليندزيك - وكاالت

تأمل نيجيريا بمنتخبها الشاب في إنقاذ حملتها 

المتعثــرة في نهائيــات كأس العالم 2018 في 

كــرة القدم في روســيا عندما تواجه آيســلندا 

اليــوم في فولغوغراد، ضمن الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الرابعة، وانتزعت آيسلندا 

تعادال ثمينا من األرجنتين 1-1، بينما خســرت 

نيجيريا أمام كرواتيا صفر-2 في الجولة األولى، 

ويبحــث المنتخبــان عــن حلم الفــوز األول 

واختــار مدرب المنتخــب النيجيري، األلماني 

غرنوت روهر، تشــكيلة من الالعبين الشباب 

للمشــاركة في المونديال، مع متوســط أعمار 

يبلــغ 25 عاما، والضغوط كبيرة على »النســور 

الخضراء« ألن أية هزيمة أخرى ســتعني وداع 

المونديال ولم يكــن الفريق مقنعاً في مباراته 

األولــى، أمــام كرواتيا حيث كانــت الهجمات 

النيجيريــة خجولة بينما ســاد االرتباك صفوف 

الدفاع عند الكرات الثابتة.

وتقــف كتيبــة النســور الخضر أمــام مهمة 

بســيطة حيث تحتاج إلى نقطــة واحدة على 

األقــل للحفاظ على فرصها 

فــي الوصول إلــى دور الـ 

16، ومــع افتقــار الهجــوم 

واضــح  بشــكل  النيجيــري 

الشراســة ضد كرواتيا، فإن  إلى 

السؤال المطروح هو ما إذا كان بإمكان 

الفريق إيجاد طريقه إلى المرمى اآليســلندي 

في ظل الدفاع المتراص لممثل شــمال أوروبا. 

هل ستكون هناك تغييرات على التشكيلة التي 

خاضت المباراة األولى؟.

النيجيــري األدوار اإلقصائية  المنتخب  وبلغ 

فــي مونديال 2014، لكن مهمته في النســخة 

الحاليــة تبدو صعبة بعدما خســر أمام كرواتيا 

فــي مباراته األولــى، ويعد المنتخــب الحالي 

بتشكيلته الشابة، والتي تضم الحارس فرانسيس 

أوزوهو البالغ من العمر 19 عاما، مجهوال تقريبا 

مقارنة بالمنتخب الذي خســر أمام فرنســا في 

دور الـ 16 في مونديال البرازيل 2014.

حافز 
فــي المقابل، تدخل آيســلندا المبــاراة بحافز 

الجولة  فــي  تعادلهــا 

األرجنتين  األولى مــع 

إحــدى  فــي   ،1-1

الجولة  مفاجــآت  أكبــر 

االفتتاحية، ونجح المنتخب 

اآليسلندي في فرض التعادل على 

أداء جماعي مذهل  »التانغــو«، بفضــل 

وتالحــم مبهــر بيــن جميع الالعبيــن وتصدى 

الحــارس هانيــس هالدورســون لركلــة الجزاء 

من ميســي فــي الشــوط الثاني. ما عــّزز ثقة 

اآليسلنديين بشــكل واضح، وأثبت األداء أمام 

األرجنتين للمشــككين أنهم كانــوا على خطأ، 

فأبناء شــمال أوروبا لم يأتوا إلى روسيا لمجّرد 

االســتمتاع بمشاركتهم األولى في كأس العالم، 

بل إن الهدف الرســمي للفريق هو التأهل إلى 

دور الســتة عشــر. وتحقيق مزيــد من األمجاد 

بعد الوصول إلى مرحلة المجموعات في كأس 

العالم.

 تغييرات 
ومــن المنتظــر أن يجري منتخب آيســلندا 

بعض التغييرات خــالل مباراته أمام نيجيريا، 

ومــن المتوقع عدم مشــاركة يوهــان بيرج 

غوندموندســون جناح بيرنلــي بعد تعرضه 

إلصابــة في ربلة الســاق »الســمانة« خالل 

مباراة المنتخب أمام األرجنتين، وهذا الغياب 

يمنح الفرصة لمشــاركة روريك جيسالســون 

الذي حــل محل غوندموندســون في مباراة 

األرجنتين.

تحد
وســيكون الطقــس بمثابــة تحــدٍّ لمنتخب 

آيســلندا بعكس النيجيريين، حيث إن درجة 

الحــرارة في آيســلندا خالل شــهر يونيو ال 

تتجاوز بأي حال من األحوال 9 درجات مئوية 

ولكنــه مضطر للتعامل مــع درجات الحرارة 

غيــر المألوفة في فولغوغــراد، والمتوقع أن 

تصل إلــى أكثر من 30 درجــة مئوية داخل 

الذباب والحشــرات  الملعب، الذي يجتاحه 

الطائرة، وأبدت وســائل اإلعالم اآليسلندية 

قلقها من الحشــرات الطائــرة وتأثيرها على 

الالعبين.

خوف من هجوم نيجيريا

فوز وحيد

قلق من الحشرات

حلم التأهل

ــارس  ــحــ ــ أكــــــد هـــــالـــــدورســـــون ال
األيسلندي أن مباراة فريقه أمام 

هجومية  ستكون  نيجيريا 
األولى  المباراة  بعكس 
وقال:  األرجنتين،  أمام 
التغلب  الــصــعــب  ــن  مـ
عــلــى نــيــجــيــريــا، فهم 

سريعون وأكثر ميال إلى 
وستكون  الــمــبــاشــر  الــهــجــوم 

مباراة مختلفة من نواح كثيرة.

فازت نيجيريا بمباراة واحدة فقط 
ــقــاء لــهــا في  مـــن آخــــر 13 ل

كأس العالم )فــوز واحد 
مقابل  تعادالت  وثالثة 
9 هــزائــم(، وكــان ذلك 
االنتصار على البوسنة 

والهرسك »1 - 0« في 
يونيو 2014، خالل مرحلة   21

المجموعات في مونديال البرازيل، 
وسجل أودموينغي الهدف.

مــارســايــفــارســون  بيكير  ــد  أكــ
مدافع أيسلندا، أنه يشعر 

بالقلق بشأن الحشرات 
الموجودة في فندق 
اإلقامة والملعب، أكثر 
من قلقه من الطقس، 

وتحدث عن مواجهة نيجيريا 
 لدينا الثقة في قدرتنا 

ً
 »دائما

ً
قائال

على الفوز في أغلب المباريات 
بالمونديال«.

ــــى ميكيل  ــون أوبـ ــد جــ أكــ
نجم منتخب نيجيريا أن 
ــنـــســـور الـــخـــضـــراء«  »الـ
تحقيق  عــلــى  قـــــادرة 
فــي  األول  ــوز  ــ ــفــ ــ ــ ال

حساب  على  الــمــونــديــال 
ــنــدا، لــلــحــفــاظ عــلــى حلم  أيــســل
المنتخب في التأهل للدور التالي.

هالغريمسون:
لن أغير خطتي

روهر:
قادرون على التأهل
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فوز 
نيجيريا

فوز 
تعادلأيسلندا



المستوى الذي ظهر به خط 
وسط المنتخب البرازيلي 
بقيادة كاسيميرو أمام 
سويسرا أعاد الكثير من 
الــتــســاؤالت حـــول قــدرة 
وسط البرازيل على قيادة 

المنتخب إلى اللقب العالمي.

Ⅶ سان بطرسبرغ - د ب أ

قال تيتــي المدير الفني للمنتخــب البرازيلي 

األول لكــرة القــدم، إنه لم يطلــب من نجم 

الفريــق نيمــار أن يغير طريقــة لعبه قبل 

مواجهة منتخب كوســتاريكا الليلة. وقال 

تيتي للصحافيين أمــس الخميس: »كل 

الرياضيين لديهم مســؤولية اللعب من 

أجل الفريــق، وأن يلعبوا بشــكل فردي 

أيضــاً. لــن أنتــزع الميــزة األولــى من 

نيمــار في الثلــث األخير من 

الملعب«.

وأضاف: 

»يجــب أن نحترم 

الصفة المميزة في 

هذه المنطقة من الملعب«.

وقال تيتي أيضاً إن نيمار ربما يحتاج 

إلــى خمس مباريــات ليعــود للياقته 

البدنية كاملة، بعد أن غاب لمدة ثالثة 

أشهر عن فريقه باريس سان جيرمان في 

الدوري الفرنسي بسبب إصابة في القدم.

ولــم يكن فريــق المــدرب البرازيلي تيتي 

راضيــاً عن الخشــونة التي تعرض لهــا نيمار 

علــى أرض الملعب فحســب، بــل أيضاً عن 

هدف التعادل السويسري، عندما رفض 

الحكم اللجوء إلى تقنية المســاعدة 

بالفيديو )»في ايه آر«( لدى تسجيل 

ستيفن تسوبر هدف التعادل، علماً 

أن اإلعــادة التلفزيونية أظهرت 

السويســري  الالعب  قيــام 

بدفــع البرازيلــي ميراندا 

حتى  التســجيل.  قبــل 

أن االتحــاد البرازيلي 

تقدم بشــكوى لدى 

نظيره الدولي )فيفا( 

بهذا الخصوص. 

ومن جهته يتطلع 

الســتعادة  نيمــار 

المعهود  مســتواه 

مــن أجــل النيــل 

في  كوستاريكا  من 

المونديال.

اعتبر قائد كوســتاريكا المخضرم، براين رويز، 

أنــه يتعين علــى فريقه الضغــط على حامل 

الكرة في وســط ملعــب البرازيل، لكي يخرج 

بنتيجة إيجابية. وقال »ضغطت سويســرا على 

خط وسط البرازيل، وهذا ما يتعين 

علينا القيــام به، ألن الجميع 

يــدرك أن البرازيــل هي 

االنتقال  فــي  األفضل 

إلــى  الوســط  مــن 

الهجــوم، ويتعيــن 

علينــا نقــل الكرة 

بسرعة«.

وشكلت 

كوســتاريكا مفاجأة 

البرازيــل  مونديــال 

2014، عندما تمكنت في 

الدور األول من تصدر مجموعة 

واألوروغواي،  وإيطاليــا  إنجلتــرا  تضــم 

وبلغــت ربع النهائــي، حيث خســرت أمام 

هولنــدا بــركالت الترجيــح. إال أن المنتخب 

الكوســتاريكي يحتاج أيضاً إلــى النقاط.  من 

جهــة أخرى، ســيكون مســتقبل الحارســين 

أليسون بيكر وكايلور نافاس على المحك. 

فالكوســتاريكي نافاس هو الحارس الحالي 

لريال مدريد اإلســباني، وأليسون مرشح بقوة 

لخالفتــه، مــا يجعل اللقــاء بين 

مناســبة  بلديهما،  منتخبي 

لتقديــم  منهمــا  لــكل 

أوراق اعتماده إلدارة 

النادي الملكي، في 

ظــل الحديث عن 

من  جدية  رغبــة 

لضم  أوروبا  بطل 

البرازيلي  الحارس 

من روما اإليطالي. 

 31( نافاس  واعتــاد 

التشــكيك  على  عاماً(، 

»ســانتياغو  فــي  بمســتقبله 

برنابيو«، لكنه نجح دائماً في الرد على 

أرضيــة الملعــب، ولعب دوراً حاســماً في 

تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا في المواسم 

الثالثة األخيرة.

تيتي:
لم نطالب نيمار بتغيير طريقة لعبه

رويز:
علينا الضغط على الفريق البرازيلي

البرازيل وكوستاريكا.. لقاء التعويض
المباراة الثالثة بين المنتخبين في تاريخ المونديال

معنويات مرتفعة

هامش الخطأ

فرصة لتكرار اإلنجاز

فشل في تحقيق المتوقع

ارتفعت الروح المعنوية عند العبي 
المنتخب البرازيلي، مع األخبار التي 
ــام،  اإلعــ ــل  وســائ تناقلتها 
ــتـــي تــفــيــد مــشــاركــة  والـ
المشاكس  الــمــهــاجــم 
التدريب مع  نيمار في 
أمس،  من  أول  الفريق 
بعد أن عانى بعض األلم 
في كاحله  في اليوم السابق.    

ــب فــي  ــعــ ــ ــل ــ ــة ال ــ ــل ــرحــ تـــســـمـــح مــ
المجموعات بهامش لألخطاء 
بعض  ترتكبها  قــد  الــتــي 
لــكــن مع   ، الــمــنــتــخــبــات 
أمــام  بالنقاط  التفريط 
على  يتوّجب  سويسرا، 
المنتخب البرازيلي بقيادة 
ُيـــدرك حجم  أن  تياغو سيلفا 

الخطورة التي أوقع نفسه فيها.

ليتمكـــن  فرصـــة   
ً
دائمـــا هنـــاك 

مـــن  منتخـــب كوســـتاريكا، 
تكـــرار اإلنجـــاز التاريخـــي 
ربـــع  إلـــى  بالوصـــول 
حـــدث  كمـــا  النهائـــي 
 .2014 البرازيـــل  فـــي 
الحـــارس  رفـــاق  ويأمـــل 
نافـــاس العـــودة إلـــى المنافســـة 

صربيـــا. أمـــام  الخســـارة  بعـــد 

05

Ⅶ سان بطرسبرغ - أ ف ب

تدخــل البرازيل منافســات الجولــة الثانية من 

كأس العالم 2018 في كرة القدم ضد كوستاريكا 

الليلــة، ســعيا إلــى تعويض تعادلهــا المخيب 

فــي الجولة األولى مع سويســرا، في ظل قلق 

علــى الحال البدنية لنجمهــا نيمار الذي تعرض 

لكدمات قوية في المباراة األولى، ولم يشــارك 

بانتظام فــي التمارين خالل األيام الماضية، أما 

كوســتاريكا التي أرادت االســتلهام من مشاركة 

مشــرِّفة قبل أربع سنوات، فهي كذلك لم تظهر 

بالشكل المنتظر، بعدما خسرت مباراتها األولى 

بنتيجة صفر-1 أمام صربيا.

إصابة نيمار
وتعرض نيمار، أغلى العب في العالم، لمعاملة 

خشنة خالل المباراة األولى ضد سويسرا، حيث 

ارتكبت بحقه 10 مخالفات، وهي أعلى نســبة 

لالعــب واحد فــي مباراة واحدة فــي نهائيات 

كأس العالــم منــذ 20 عاما. وانتهــت المباراة 

مخيــب  بتعــادل 

األميركي  للمنتخــب 

فــي   ،)1-1( الجنوبــي 

بداية مســعاه لتعزيــز رقمه 

القياســي وإحراز لقبه الســادس في 

البطولة.

وأطلق نيمار، العائد قبل أســابيع من عملية 

تعاف طويلة بعد كسر في مشط القدم، جرس 

اإلنذار عندما غادر وهــو يعرج، ملعب تمارين 

السيليساو. لكنه عاد للتدرب قبل 48 ساعة من 

اللقاء ضد كوســتاريكا ضمن المجموعة الرابعة 

في ســان بطرســبورغ، معززا اآلمال بمشاركته 

في المباراة. حتى قبل تعرضه لنكسة التدريب، 

ارتســمت عالمات اســتفهام حول خوض نيمار 

غمــار نهائيــات كأس العالم في كامــل لياقته 

البدنيــة، بعد غيابه عن المالعب لثالثة اشــهر 

اثر خضوعه لعملية جراحية في مشط القدم.

مباراة رسمية
وكانــت المباراة ضد سويســرا فــي 17 يونيو، 

تنافسية  مباراة  أول 

يخوضهــا  رســمية 

نجم نادي باريس ســان 

جرمان الفرنسي، منذ أواخر 

فبراير عندمــا تعرض لإلصابة خالل 

مباراة لفريقه ضد مرســيليا. وأمضى نيمار 

معظم فترات تعافيه في بالده لكي يكون في 

كامل لياقته البدنية في كأس العالم. 

لمسة أخيرة
وحاولــت البرازيل االعتمــاد على نجمها مرات 

عدة في أواخر المباراة ضد سويســرا في مدينة 

روســتوف الروســية، إال انه فشــل فــي إيجاد 

اللمســة األخيرة أو التســجيل في مرمى دفاع 

سويسري منظم. وأتى الهدف البرازيلي الوحيد 

عبر العب برشــلونة اإلســباني فيليبي كوتينيو. 

وفي حال لــم يتمكن نيمار مــن خوض مباراة 

الجمعــة كأساســي، يرجح أن يشــغل كوتينيو 

مركــزه على الجهة اليســرى في خــط الهجوم 

البرازيلي. وشــدد كوتينيو علــى أن نيمار يبقى 

عنصرا أساسيا في ســعي البرازيل للقب. وقال 

»هــو أحد افضل الالعبين فــي العالم. بطبيعة 

الحــال، تواجده معنا يشــكل إضافة كبيرة لنا، 

وهــو العب هــام للغاية، يخلــق دائما اللعب 

والمساحات«.

موقعة ثالثة
هــذه هي الموقعة الثالثة لمنتخب كوســتاريكا 

مــع البرازيل فــي كأس العالم، وهــو ما يجعل 

المنتخــب على درايــة بخصمه القوي ســفير 

الكــرة الالتينيــة. وُتمثل هــذه موقعة صعبة 

أصاًل بالنســبة لكتيبة لوس تيكــوس، وما يزيد 

صعوبــة المهمــة هــو أن المنتخــب البرازيلي 

يبحــث عن فوزه األول. لكن ما يصّب في صالح 

نجوم كوســتاريكا هو أنهم لطالمــا تألقوا أمام 

المنتخبــات القويــة، وأثبتوا أنهم ليســوا لقمة 

ســائغة في فم الكبار. ومن المتوقع أن ُيشــكل 

منتخب كوســتاريكا خصماً عالــي التنظيم على 

المستوى الدفاعي، ولكن األمل كبير بأن يتمكن 

السيليساو من التحكم بإيقاع المباراة أكثر.
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Ⅶ موسكو - أ ف ب

أكد فالديمير بتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب 

السويســري، جهوزية فريقه للقاء الحاسم اليوم 

أمــام نظيره منتخب صربيــا، خصوصا أن الفوز 

يقربه إلى الدور الثاني، وأضاف مدرب سويسرا: 

»أداء الفريــق أمام البرازيــل أجبر الجميع على 

احترام ما نقدمــه، حقيقة فخور بفريقي عقب 

التعــادل مــع المرشــحة األبرز إلحــراز اللقب 

فــي الجولــة األولى من منافســات المجموعة 

الخامسة في المونديال الروسي«. وواصل: 

»حصلــت في هــذا اللقــاء على فرص 

أكثر، إال أننا حافظنا على األمل. عندما 

تمكنا من الضغــط عليهم والتقدم، 

قمنــا بذلك 

بشكل جيد 

هذه  جــداً. 

بدايــة جيــدة لدور 

المجموعــات«. وأضــاف، في مؤتمر 

صحافــي قبــل المباراة أمــام صربيا: 

»نســعى في لقــاء اليوم للعــب بطريقة جيدة 

وبــذكاء، وشــخصياً أنا راٍض عن كل شــيء تم 

فــي التدريبات من جميــع الالعبين«، موضحاً: 

»أتمنى أن يتم التعامل معنا بجدية. لم نخســر 

ســوى مرة واحدة في المباريات الـ22 

األخيــرة، كل المنتخبــات تعاني 

أمامنا، وليس من السهل تحقيق 

نتيجة جيدة أمامنا، شاهدنا ذلك 

ضد إســبانيا ودياً وأمام البرازيل 

في المونديال«. 

وواصل: »فريقي يعرف 

الوقت  يرد في  كيف 

المناســب ويحقــق 

الهــدف. لقد عملنا 

عاميــن مــن أجل 

إنه  اللحظة.  هذه 

أمــر رائع أن نظهر 

البطولة  هــذه  في 

الطريقــة  بهــذه 

الرائعة«.

Ⅶ موسكو - أ ف ب

فرض العب وســط التســيو اإليطالي سيرغي 

قائداً  ميلينكوفيتش ســافيتش، نفســه 

القدم،  لكرة  الصربي  للمنتخب 

على الرغم من سني عمره 

الـــ 23، وســيكون في 

الروســي  المونديال 

أمــام فرصة التأكيد 

أنــه أحــد النجوم 

المستقبليين 

للكــرة  الكبــار 

رئيس  المستديرة. 

ميلينكوفيتش-

نادي  فــي  ســافيتش 

اإليطاليــة  العاصمــة 

يعــرف صعوبة  لوتيتــو  كالوديــو 

حسم الصفقات، وهو ينتظر عروضاً مغرية 

من األندية الراغبة في الحصول على خدمات 

نجمه هذا الصيف.

تدرك األندية الراغبة في التعاقد مع العب 

وســطه العمالق )1.92 م( أن حســم مسألة 

ضمــه ســتكون صعبة، خاصة عقــب تصريح 

المسؤول اإليطالي: »هل ميلينكوفيتش 

يساوي 120 مليون يورو؟ نعم، 

يستحق«.

مــا الذي يبــرر مثل 

هــذا الســعر الــذي 

يضــع  أن  يمكــن 

ميلينكوفيتش-

جنبــاً  ســافيتش 

إلــى جنــب مــع 

البرازيلييــن نيمار، 

كوتينيو،  وفيليبــي 

كيليــان  والفرنســي 

مبابــي فــي مصــاف أكبر 

عمليــات االنتقــال فــي التاريــخ. 

الكامل،  الوســط  نــادرة لالعب  مؤهالت 

بفضــل فنياتــه العاليــة وبنيتــه الجســدية 

العمالقة. 

صربيا وسويسرا.. لقاء الثقة 
الطريق إلى دور الـ 16

Ⅶ كالينينغراد - أ ف ب

فــي مواجهــة أوروبيــة خالصة يلتقــي اليوم 

على اســتاد مدينة كالينينغراد، منتخب صربيا 

نظيره السويسري ضمن منافسات المجموعة 

الخامســة في مونديال روسيا 2018، الفريقان 

يلعبــان كرة قدم جميلة ويملــكان ثقة عالية 

في قدراتهما.

نجاح
في حال تحقيق منتخب صربيا الثالث نقاط 

والفوز على سويســرا، ســتتأهل رسمياً إلى 

الــدور الثاني، خاصة بعد أن نجح في تحقيق 

الفــوز على كوســتاريكا )1 ـ 0( فــي مباراتها 

االفتتاحيــة، علمــاً أن المنتخــب الصربي لم 

تصل أبداً إلى هذه المراحل كدولة مســتقلة. 

وبالتالي فإن الســعي وراء تحقيق هذا اإلنجاز 

غير المســبوق، باإلضافة إلــى أنها لم تتجّرع 

مرارة الهزيمة سوى مرتين فقط في 13 مباراة 

ضد هذا الفريق األوروبي، ســيزيد من تحفيز 

الالعبين.

مباراة قوية
قــدم  المقابــل،  فــي 

السويســري  المنتخــب 

مباراة قوية أمام المنتخب 

البرازيلي المرشــح األكبر في 

المجموعة الخامسة في أول لقاءات 

المنتخبيــن، ونجح في تحقيــق المفاجأة 

بالتعادل بهدف لهدف، واتضح جلياً أن سويسرا 

ال تهاب أي خصم، صحيح أن الفوز لن يضمن 

لها بالضرورة تذكرة العبور للدور الثاني، ولكن 

حصد النقاط الثالث سيقّربها كثيراً من التأهل 

إلى الــدور ثمن النهائي. وعــالوة على ذلك، 

في كل مرة اســتهل السويســريون مشوارهم 

في كأس العالم بنتيجة التعادل، ينجحون في 

تحقيــق التأهل إلى مراحــل خروج المغلوب 

)1938 و1994 و2006(.

مصير
ويبــدو مصيــر صربيــا التــي تغلبــت على 

كوســتاريكا )1 - صفــر( بهــدف رائــع مــن 

ركلة حرة مباشــرة لظهيرها األيسر ألكسندر 

كــوالروف بيدهــا، ألن 

فوزها يضمن لها موقعاً 

اإلقصائيــة  األدوار  فــي 

بصرف النظــر عن نتيجة 

مباراتهــا في الجولــة الثالثة 

ورأى  البرازيــل.  ضــد  األخيــرة 

كــوالروف ان منتخــب بالده فــي موقع 

يؤهلــه حســم التأهــل، محذراً فــي الوقت 

نفسه من االستخفاف بالمنافس السويسري. 

وقــال »من المهم جــداً أن النقــاط الثالث 

)للمبــاراة األولى( في حوزتنا، لكن األمور لم 

تحسم«. وأضاف ألكسندر كوالروفك: سويسرا 

هي أصعــب مباراة لنا ال أريــد الدخول في 

الحســابات اآلن. في حال تعادلنا لن تســير 

األمور بشكل جيد، نريد الفوز بالطبع«.

إقالة
يضــم المنتخــب الصربــي العبيــن حالييــن 

وســابقين في الدوري االنجليزي، بينهم العب 

وســط مانشســتر يونايتــد نيمانيــا ماتيتش، 

لكــن النجــم الصاعد في صفوفــه هو العب 

المهاجم لالتســيو االيطالي سيرغي  الوســط 

ميلينكوفيتش-ســافيتش. ويتــردد ان مــدرب 

صربيا الســابق ســالفوليوب موســلين الذي 

قادها لبلوغ النهائيات، دفع إقالته ثمناً لعدم 

اســتدعاء ميلينكوفيتش - ســافيتش، لم يكرر 

سلفه مالدن كرستاييتش الخطأ نفسه، ويعتمد 

بشــكل كلــي على الالعــب البالــغ 23 عاماً، 

والذي تألق بشــكل الفت من خالل لمســاته 

الفنية ضد كوستاريكا.

فنيات عالية
وأشاد السويسري دينيس زكريا بميلينكوفيتش 

- ســافيتش، معتبراً انه العب رائع مع فنيات 

عاليــة لكنــه ليس وحده، العديــد من العبي 

صربيــا يلعبــون في أندية كبيــرة لكننا نملك 

بدورنا العبين جيدين أيضا. وتخوض سويسرا 

المونديال الحالي وهي تحتل المركز السادس 

في تصنيف الفيفا، وهــي بلغت ربع النهائي 

ثــالث مرات آخرها عــام 1954. أمــا صربيا، 

فتعود إلى النهائيات بعد غيابها عن النســخة 

األخيرة.

نيكسيفيتش.. صفحة جديدة

شفينشغروبر.. نقطة قوة

بهرامي.. 4 مونديال

خصم عنيد.. وهدف أول

أكد الصربي سونيا نيكسيفيتش 
أن بالده تتجه نحو هذه المباراة 

الثانية الحاسمة بنّية كتابة 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ صـــفـــحـــة جـ
ــا، مــــن خـــالل  ــهـ ــخـ ــاريـ تـ
ــــدور  ــــى ال الـــوصـــول إل
ــي فـــــي كـــأس  ــ ــان ــ ــث ــ ال

العالم للمرة األولى في 
تاريخها كدولة مستقلة.

يعرف العب المنتخب السويسري، 
 نقاط قوة 

ً
أالن شفينشغروبر، جيدا

صربيا، خاصة على مستوى 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، ومــع 

يــحــدوه الطموح  ذلــك 
إيقاع  لفرض  ويسعى 
لعبه على الخصم منذ 

ركــلــة الــبــدايــة. سيكون 
إشـــارة  رهـــن  الالعبين  جميع 

المدرب بيتكوفيتش.

العب  أول  بهرامي  فالون  أصبح 
سويسري يشارك في 4 نسخ 

العالم  لــكــأس  مختلفة 
واليابان،  كوريا   2002(
أفريقيا،  جــنــوب   2010
 2018 الـــبـــرازيـــل،   2014

روسيا(، على جانب آخر، 
قد يصبح زميله ليخشتاينر، 

صاحب أكبر عدد من المشاركات، 
»8 مشاركات« مع منتخب بالده 

في المونديال.

 
ً
ــرا خــصــمــا ــويــــســ ــد ســ ــعــ ــ

ُ
ت

 لـــمـــدرب صــربــيــا، 
ً
ــدا ــي عــن

سّجل  إذ  كرستاييتش 
الدولي السابق هدفه 
األول مع منتخب بالده 

في مرمى كتيبة ال ناتي 
في 1 سبتمبر 2001 في تصفيات 

مونديال كوريا/  اليابان 2002 .

بتكوفيتش: 
جاهزون للقاء الحاسم

سافيتش.. 
مؤهالت نادرة وفنيات عالية
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� موسكو - وكاالت

 قرر الدون البرتغالي كريســتيانو رونالدو ترك لحيته 

الصغيرة تنمو حتى نهاية مشاركته مع منتخب بالده 

في بطولة كأس العالم 2018 بروســيا، وهو ما ينظر 

إليــه البعض على إنه ادعاء من الالعب بأنه األفضل 

في تاريخ كرة القدم.

وفاجأ رونالدو الجميع بالخروج أول من أمس إلى 

الملعب الذي استضاف مباراة البرتغال أمام المغرب 

بلحيتــه الصغيرة. وحســم رونالدو المبــاراة لصالح 

البرتغــال بهدف ســجله بالرأس ليرفــع رصيده من 

األهداف في هذا المونديال إلى أربعة أهداف، بعد 

أن سجل ثالثية في مرمى إسبانيا في المباراة األولى 

للمجموعة الثانية. وفســر البعض لحية كريســتيانو 

بأنها رســالة إلــى عالم كرة القــدم، حيث إن هذه 

اللحيــة الصغيرة ترمز إلى ذقــن الماعز وكلمة ماعز 

باإلنجليزيــة تتكون من الحروف ذاتهــا التي تكون 

جملة »األعظم في كل األوقات«. ورغبة كريســتيانو 

فــي أن يكون األفضل في التاريخ ليس ســراً يخفى 

على أحد.

ميســي،  ليونيــل  األرجنتينــي  البرغــوث  وكان 

المنافس األشــرس لرونالدو خالل العقد األخير، قد 

ظهــر على غــالف »مجلة بيبر« األمريكية الشــهيرة 

بصحبة ماعز، ولكــن رونالدو أكد بعد لقاء المغرب 

أن لحيته ال عالقة لها بهذا األمر.

وقال الالعب البرتغالي في تصريحات لتليفزيون 

االتحــاد الدولي لكــرة القدم«فيفا»:«كانت مزحة 

مــع كواريزما، في اليوم الســابق لمباراة إســبانيا 

كنــا في حمــام البخار وكنت أقــوم بالحالقة، في 

النهاية تركت لحيتي الصغيرة وقلت إذا ســجلت 

غداً ســأتركها حتى نهايــة البطولة، وبالفعل كنت 

محظوظاً».

ويعتبــر رونالــدو/33 عاما/ أحد أفضــل الالعبين 

عبــر التاريخ، فقد فاز عبر مســيرته بخمســة ألقاب 

في دوري أبطال أوروبا وحصد جائزة الكرة الذهبية 

خمــس مرات أيضــا وتوج بلقب بطولــة كأس أمم 

أوروبا مع البرتغال في 2016.

دفعة معنوية
وهناك أرقام في كل شــيء خاصة بكرة القدم هذه 

األيام، وأشارت شركة »أوبتا« المتخصصة في األرقام 

واالحصائيات إلــى أن النجم البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو سجل أهدافا بقدميه اليسرى واليمنى ورأسه 

خالل بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

ووفقــاً ألوبتا، فإن آخر العــب من البرتغال فعل 

نفس الشــيء في بطولة عالمية هو خوسيه توريس 

في 1966.

وقــد يكــون هذا فــأل حســن ألن البطولة التي 

أقيمت قبل 52 عاما في إنجلترا شهدت أفضل ظهور 

للمنتخــب البرتغالــي حيث حصــل المنتخب الذي 

كان يقــوده في ذلــك الوقت إيزيبيو علــى المركز 

الثالث. أما في نسخة هذا العام، فإن رونالدو يتألق 

هذا العام.

وســجل رونالدو، نجم ريال مدريد، ثالثة أهداف 

)هاتريــك( في مباراته االفتتاحيــة التي تعادل فيها 

المنتخــب البرتغالــي مع نظيــره اإلســباني 3- 3، 

مســتخدماً قدمــه للعــب ركلــة حرة وركلــة جزاء 

وتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي مبــاراة أول من أمس التي فاز بها المنتخب 

البرتغالي على نظيره المغربي 1 - 0 ســجل رونالدو 

هــدف المباراة الوحيد من ضربة رأس، ليضع فريقه 

فــي موقف جيــد نحو التأهل لدور الســتة عشــر 

ولتحقيــق أعلى من هذا، بعد عامين من الفوز بأول 

األلقاب الكبرى في يورو 2016.

ثناء
وكتبت صحيفة«ريكورد»في صفحتها األولى«رونالدو 

فــي أوج تألقه»، وذلــك بعد أن جعله الهدف الذي 

ســجله في موسكو يصبح أنجح هداف أوروبي على 

مر العصور، حيث سجل 85 هدفا دوليا، متفوقاً على 

أســطورة كرة القــدم المجرية واإلســبانية فيرينتس 

بوشكاش بهدف.

ويبقــى أن نرى مــا إذا كان رونالــدو /33 عاما/ 

ســيتمكن مــن معادلــة الرقــم القياســي العالمي 

المسجل باسم اإليراني علي دائي، الذي سجل 109 

أهداف دوليا من عدمه.

ولكن لآلن، يبــدو أن المنتخب البرتغالي بحاجة 

ألهــداف رونالــدو لصنع الفــارق. وأتيحت فرصتان 

أخريــان لرونالــدو أمــام المغرب، وكانــت الفرصة 

الوحيــدة األخرى التــي تلفت االنتبــاه هي فرصة 

جونكالــو جويديــس، ولكــن تســديدته تصدى لها 

الحارس المغربي منير المحمدي.

وقال رونالدو:«أنا ســعيد للغاية. الشــيء األهم 

كان الفــوز وحصد النقاط الثالث. اقتربنا كثيرا. نفكر 

في كل مباراة على حدة. تعادلنا في المباراة األولى 

وفزنــا في المبــاراة الثانيــة، واآلن نأمــل أن ننهي 

المجموعة في المركز األول».

ويملــك المنتخب البرتغالي أهدافا كبيرة بعد 

الفــوز ببطولــة أمم أوروبــا، ولكن فــي البداية 

يتعين عليهم أن يتغلبوا على المنتخب اإليراني. 

ولذلك، فــإن المنتخب البرتغالي بحاجة لتقديم 

أداء أفضــل مما قدمه أمــام المنتخب المغربي، 

الذي صنع ســت فــرص حقيقية أمــام منتخب 

برتغالي مرتبك.

وقال فرناندو ســانتوس مدرب البرتغال:«لســت 

ســعيدا بأداء الفريق. لســت ســعيدا أنهــم فقدوا 

الســيطرة علــى المبــاراة مثلما حدث فــي مباراة 

إسبانيا. خســرنا الديناميكية واتســم اداؤنا بالبطء 

وكان هناك الكثير من القلق».

وقال ســانتوس إن كل األمور ســتصبح أسهل إذا 

تخطى المنتخب البرتغالــي دور المجموعات، وانه 

سيهدف إلبقاء الالعبين منتعشين ذهنياً.

وعن انتعاش رونالدو، ال يوجد لديه أي مخاوف، 

وقال:إنــه في حالة جيــدة جدا. والفريق يســتفيد 

وأعتقــد أن الفريــق ســيواصل االســتفادة منه، إن 

رونالدو يعرف كيف يحســن قدراته بما يوائم عمره 

ليكون في أفضل حاالته.

� موسكو - وكاالت

ال يريد أن يصبح جيسي لينغارد »ضحية البراغيث« 

مرة أخــرى عندما يلتقي المنتخب اإلنجليزي لكرة 

القدم »األسود الثالثة« مع نظيره منتخب بنما في 

الجولة الثانية من منافســات المجموعة الســابعة 

بكأس العالم بعد غد.

ومــع ارتفاع درجات الحــرارة التي تصل إلى 30 

درجة مئوية هجمت أســراب مــن البراغيث على 

الالعبيــن في فولغوغراد، التي تقع على نهر فولغا. 

وقــال هاري كيــن قائد المنتخــب اإلنجليزي إنهم 

قاموا برش أنفســهم بمبيد حشري ولكنهم مازالوا 

يخوضون معركة خاســرة. وقال كيــن للصحافيين: 

»تــم ابالغنا من قبــل بوجود ذبــاب كثير وعندما 

توجهنــا لخوض االحماءات وجدنا عــدداً أكبر مما 

كنا نتوقعه«.

وأضاف:»قمنــا برش الكثير من مبيد الحشــرات 

على أنفسنا قبل المباراة وفي فترة االستراحة، وهو 

مــا كان ضرورياً ألنه كان هنــاك البعض في عينيك 

والبعض في فمك«.

وأضاف:»ولكننــي أعتقد هــذا جزء من التعامل 

مــع أيــاً كان ما يظهر في طريقــك وتعامل الفريق 

بشكل جيد مع هذا األمر«.

صورة طريفة
وكان لينغــارد نشــر صورة له عبــر مواقع التواصل 

االجتماعي علــى اإلنترنت وهو يقاتل الحشــرات 

خــالل مبــاراة المنتخــب اإلنجليزي أمــام نظيره 

التونسي التي أقيمت يوم االثنين الماضي وفاز بها 

المنتخب اإلنجليزي 2 - 1.

كما نشــر لينغارد صــورا طريفة عبر »تويتر«، 

قبــل مواجهة منتخب األســود الثالثــة لنظيره 

البنمي فــي مونديال روســيا. ويقيم المنتخب 

اإلنجليزي طوال فترة مشــاركته في المونديال 

في مدينة ريبينو في ضواحي ســان بطرسبورغ 

العاصمة الشــمالية لروســيا. وتظهر الصور التي 

نشــرها لينغــارد، ســباقاً ترفيهيــاً بيــن العبي 

المنتخب اإلنجليزي في المســبح الخاص بمركز 

اإلقامة.

يواجــه الدولــي األلماني ذو األصــول التركية، 

مســعود أوزيل الكثيــر من االنتقادات بســبب 

عــدم ترديــده للنشــيد الوطنــي األلماني منذ 

التحاقــه بالمانشــافت . وقال أوزيــل : »عندما 

يبــدأ عزف النشــيد 

الوطني أبدأ بالدعاء. 

وأنــا متأكــد من أن 

الروحي  التركيز  هذا 

يمدنــي بالقــوة من 

الفوز«.  تحقيق  أجل 

أوزيــل:  وأوضــح 

»منــذ أن كنت طفاًل 

صغيراً وأنا أدعو قبل 

كل مبــاراة، وما زلت أقوم بذلــك حتى اليوم«. 

واســتغرب الدولــي األلماني مــن األحكام التي 

يصدرها البعض على الالعبين بالرغم من أنهم ال 

يعرفون السبب الذي يجعلهم ال يرددون النشيد 

الوطني قبل المباراة.           موسكو - وكاالت

صرح أوســكار تاباريــز، المدير الفنــي لمنتخب 

األوروغواي، بأن مباراة منتخبه ضد مســتضيف 

البطولة المنتخب الروســي مهمــة جداً لدرجة 

أنهــا مســألة حياة أو موت. وقــال تاباريز خالل 

مؤتمر صحافي: »مباراة روســيا شديدة األهمية، 

يجــب أن نحقــق الفــوز على أرضيــة الملعب 

وأضاف:  نموت«.  أو 

منتخبنــا  »يقــدم 

يجب  رائعاً،  مستوى 

لننتــزع  نفــوز  أن 

صــدارة المجموعــة 

من روســيا«. وضمن 

الروســي  المنتخبان 

واألوروغوياني 

الدور  إلــى  تأهلهما 

الثانــي من البطولــة ولكل منهمــا 6 نقاط من 

بفارق  الروســي  المنتخب  مباراتيــن، ويتصــدر 

األهــداف، وســتحدد نتيجــة المواجهــة هوية 

صاحــب الصدارة الذي ســيالقي صاحب المركز 

الثانــي في المجموعــة الثانية فــي الدور ثمن 

النهائي للبطولة.                موسكو - وكاالت

حضــرت األميــرة اليابانية هيســاكو تاكامادو 

تدريبــات منتخــب بالدهــا أمــس والتقطت 

صــورة برفقــة الفريق.كما  حضــرت تاكامادو 

/  64 عامــا/   مبــاراة منتخــب الســاموراي أمام 

نظيــره الكولومبي، 

التــي انتهــت بفوز 

اآلسيوي  المنتخب 

أولــى  فــي   1    /  2

مبارياته بالمجموعة 

الثامنــة في مرحلة 

المجموعـــــــــات 

ببطولة كأس العالم 

لكرة القدم المقامة 

حاليا في روســيا. وتعد تاكامادو أول عضو من 

العائلــة الملكيــة اليابانية تقوم بزيارة روســيا 

منذ عام 1916، حســبما أفادت وكالة )كيودو( 

اليابانية لألنباء.                موسكو - وكاالت

األسود الثالثة يخسر معركة »البراغيث«

أوزيل: الدعاء قبل 
النشيد الوطني

تاباريز: مواجهة 
روسيا حياة أو موت

أميرة يابانية تتابع 
تدريبات الساموراي

� لينغارد خالل مباراة إنجلترا وتونس  |  رويترز

ذقن الماعز.. تقليعة الدون الجديدة

كشف الالعب اإلسباني جوردي البا أن منتخب 

بالده ال يزال يتمســك بنفس استراتيجيته التي 

كان يلتزم بها تحت قيادة المدير الفني السابق، 

جوليــن لوبيتيغي، مطالبــاً الصحافة في بالده 

بعدم التعجل فــي إطالق االنتقادات. وقال البا 

في مدينة كراســنودار الروسية، التي تقيم فيها 

إسبانيا معســكرها خالل المونديال : »فيرناندو 

)هيرو(، تأقلم بشــكل جيد داخــل الفريق، إنه 

شــخص رائع وقريب من الالعبين ونحن نتعلم 

منــه الكثير، االســتراتيجية هي ذاتهــا التي كنا 

نتبعهــا مع جولين، أتمنــى أن يؤدي دوراً كبيراً 

كمدير فني للمنتخب«.

وطالب البا الصحف بعــدم التعجل في إطالق 

االنتقادات، وأضاف قائاًل: »في الماضي لم نكن 

نحقق الفوز كما يحدث في الســنوات األخيرة، 

ولكــن نحن يروق لنا النظر إلى األمور الســيئة 

قبــل الجيدة، يجب العمل على تحســين بعض 

األشــياء ولكن انتظــروا قلياًل قبــل أن تضربونا 

بالعصــا، ال تبدأوا اآلن«. وأكــد البا مرة أخرى 

علــى األجواء الجيــدة التي تغلــف غرفة خلع 

المالبس للمنتخب اإلسباني. موسكو - وكاالت

رّحــب المدافع اإلســباني الدولي جيرارد بيكيه 

بالحديــث مع خــوردي ماســتري، نائب رئيس 

برشــلونة اإلسباني، حول مشــاركة الالعب في 

إنتاج فيلم وثائقي أعلن خالله الالعب الفرنسي 

أنطــوان غريزمــان أنه لــن ينضم إلــى النادي 

الكتالوني.

ووبخ نــادي برشــلونة مدافعه جيــرارد بيكيه 

لمشــاركته في الفيلــم الوثائقي الذي أعلن من 

خالله غريزمــان بقاءه في أتلتيكو مدريد وعدم 

انتقاله إلى برشلونة.

وأعرب خوردي ماســتري عن استيائه ودهشته 

من تصرف بيكيه.

وكانــت إحدى الشــركات التابعــة لبيكيه 

تولــت إنتــاج فيلــم وثائقــي تحت اســم 

»القــرار«، تم بثــه في األســبوع الماضي، 

وَعرض خالله تسلســاًل زمنياً لألحداث التي 

شهدتها المفاوضات بين برشلونة والالعب 

الفرنســي، الذي قرر فــي النهاية البقاء في 

أتلتيكو مدريد.

 وقال بيكيه: »إذا أراد )ماستري( الحديث معي، 

فهو يعرف أين يجدني«.      موسكو - وكاالت

إسبانيا على درب 
لوبيتيغي

بيكيه جاهز لنقاش 
»أزمة غريزمان«
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Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

أكــد علي لبيــض، الرئيس الســابق لالتحاد التونســي لكرة 

القدم، أن فوز تونــس على بلجيكا غداً ضمن الجولة الثانية 

لمونديال روسيا 2018 رهيٌن بعدم ارتكاب الدفاع أخطاء في 

التمركز والمراقبة الجيدة للمهاجمين أمام القائم، موضحاً أن 

معضلة نســور قرطاج خالل المباريات األخيرة في تصفيات 

المونديــال أو المباريــات الودية إلى جانب لقــاء إنجلترا، 

كانت إهمال المهاجم المتمركز على مســتوى القائم الثاني 

خالل الكــرات الثابتة، حيث تلقت 

تونــس أهدافــاً عديــدة بنفس 

الطريقة أمام البرتغال وإسبانيا 

)ودياً( ثم أمام إنجلترا بتوقيع 

هاري كين.

الســابق  الرئيــس  وتســاءل 

القــدم  لكــرة  التونســي  لالتحــاد 

عــن ســهو الدفــاع التونســي وتغافله 

عــن مراقبة هــداف معروف فــي الدوري 

اإلنجليــزي بحجم هاري كيــن وتركه حراً طليقاً 

أمام القائم الثاني!

كما أشــاد لبيض بالمســتوى التكتيكــي الجيد الذي ظهر 

بــه المنتخب التونســي خالل المباراة األولــى أمام منتخب 

»األسود الثالثة« رغم الهزيمة. وقال: »منذ قدوم نبيل معلول 

للمنتخب تحسن األداء كثيراً واكتسب الفريق شخصية وبات 

يقارع الكبار دون خوف أو رهبة، ففي البداية حقق التأهل إلى 

ثم المونديال بعد غياب عن مونديالي 2010 و2014، 

بدأ يســتهدف بلوغ الدور الثاني اليوم 

المجموعــة  الرغــم مــن  علــى 

الصعبة التي وقع فيها نســور 

قرطاج«.

تشجيع
وكشــف علــي لبيض 

أنه جاء إلى موســكو 

لمتابعة  عائلته  صحبة 

مبــاراة تونس وبلجيكا 

غــداً وتشــجيع نســور 

قرطاج. وقال: »من واجبي 

كرئيــس ســابق التحــاد الكرة 

دعم منتخب بالدي وتحّمل أعباء السفر 

لتشجيعه بالحضور في المدرجات«. وعن مباراة 

بلجيكا قــال: »تونس أربكت إنجلتــرا في المباراة 

األولى والعبونا لم يخشــوا نجوم الــدوري اإلنجليزي الذين 

فشــلوا في التالعب بنا بسهولة، كما كانوا يتوقعون، وأعتقد 

أن نســور قرطاج قــادرون على تحقيق نتيجــة إيجابية أمام 

بلجيكا إذا لعبوا بمســتواهم الحقيقــي دون خوف أو حذر 

مبالغ«، مشــدداً على أن إتاحة الفرص أمام المرمى أمر مهم 

في المونديال، فمن يرد الفوز عليه اســتغالل أنصاف الفرص 

وتحويلها إلى أهداف، واستشــهد بالسيناريو الذي حصل 

للمغرب أول من أمس أمام البرتغال، حيث ســيطر 

على المباراة لكنه وّدع المونديال لفشــله في 

تسجيل ولو هدف واحد.

تركيز 
وعــن ســر قبــول المنتخبــات العربية 

أهدافــاً حاســمة في الدقيقــة 90 أكد 

لبيض أن السبب يعود إلى قلة التركيز، 

فالالعب العربي ال يستطيع في الغالب 

إنهــاء المبــاراة بنفس التركيــز أو اللياقة 

البدنية التــي بدأ بها المبــاراة، موضحاً أن 

هذه المعضلة تعود بدورها إلى ضعف التكوين 

في الناشــئين وإهمال الجوانب النفســية في أكاديمياتنا 

العربيــة. كمــا عبر الرئيس الســابق لالتحاد التونســي لكرة 

القدم عن تفاؤلــه بنتيجة جيدة لتونس أمام بلجيكا، مطالباً 

بالوقوف إلى جانب المجموعة الحالية لنسور قرطاج ودعمها 

حتى في حال الخروج من الدور األول.

»هــاري كين منقذ إنجلترا« هكذا عنونت أغلب الصحف البريطانية 

عقــب الفــوز الصعب الــذي حققــه منتخبها على حســاب تونس 

بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة األولى لنهائيات كأس العالم 

المقامة حالياً بروسيا.

يعتبر هاري كين صاحب الثنائية في شباك نسور قرطاج أحد زعماء 

الكــرة اإلنجليزية وأبرز نجومها في الوقت الراهن، وأحســن بديل 

للفتى المدلل روني المعتزل دولياً منذ العام الماضي.

يتميــز هاري كين الذي يظهر ألول مرة في منافســات كأس العالم، 

بالسرعة ولياقته البدنية العالية ومهاراته المتنوعة، واللعب في 

أكثر من مركز في الفريق ما مكنه من خطف األنظار إليه في 

الــدوري اإلنجليزي كواحد من أفضــل الالعبين الصاعدين، 

حيث بدأ مسيرته مع توتنهام العب وسط ووسط هجومي 

ثم مهاجماً.

 ولــد هــاري كين فــي 28 يوليــو 1993، بلنــدن وهو من 

أصول إيرلندية وبدأ مســيرته االحترافية مع توتنهام هوتسبر 

اإلنجليزي في 2009 لكنه احتاج إلى 4 ســنوات لفرض نفســه في 

الفريق بعد أن لعب معاراً ألندية ليوتن وميلوال ونورويتش وليستر 

سيتي.

وأصبح كين العباً أساسياً في توتنهام في موسم 2014-2015، حيث 

ســجل 31 هدفاً، 21 منها في الدوري، وتــم اختياره كأفضل العب 

شاب في إنجلترا، ولعب دوراً مهماً في تأهل فريقه للعب في دوري 

األبطال في موسمي 2015-2016 و2017-2016.

 وحصــل على جائزة العب الشــهر في الــدوري اإلنجليزي 

الممتاز ســت مــرات، وتم اختياره في فريــق العام من 

رابطــة المحترفيــن اإلنجليزيــة في كل من المواســم 

األربعة الماضية، وســجل 108 أهداف لتوتنهام، ويحتل 

المركــز التاســع في قائمــة أفضل هدافــي الفريق عبر 

التاريخ.

علــى المســتوى الدولي، لعــب كين لجميــع منتخبات 

المراحل الســنية في إنجلترا تحت 17 وتحت 19 وتحت 

20 وتحت 21 سنة، وسجل هدفاً في أول مشاركة 

دولية لــه في مارس 2015 وتم ضمه في 

الفريــق المشــارك فــي بطولة أمم 

الغارديان  وصنفته   ،2016 أوروبا 

بأنه خامــس أفضل العب كرة 

قدم في العالم لعام 2017.

لعــب كين بدياًل لواين روني 

اإلنجليزي  المنتخــب  نجــم 

ســابقاً فــي الشــوط الثاني 

مــن المبــاراة الوديــة ضــد 

ليتوانيا وتمكن من تســجيل 

هــدف بعــد 8 ثــوان مــن 

دخولــه، مــا دفــع المدرب 

الســابق للمنتخب اإلنجليزي 

هودجسون إلى إشراكه جنباً 

إلى جنب مع روني طيلة 90 

دقيقة فــي مباراة أمام إيطاليا 

حسمها التعادل 1-1.

Ⅶ  دبي - عدنان الغربي

التونسي علي لبيض: ال لألخطاء أمام بلجيكا هاري كين.. زعيم 
»األسود الثالثة«

 Ⅶ دبي- عدنان الغربي،  محمد فضل
     عز الدين جاد الله،  أحمد عيسى

جــاءت نتائج المنتخبــات العربية التي تأهلت إلى 

مونديــال روســيا 2018، وهي: الســعودية ومصر 

وتونــس والمغــرب، مخيبــة لآلمال الكبيــرة التي 

كانت تعقدها الجماهير المتعطشة لرؤية منتخباتها 

فــي منافســات أعظم البطوالت، حتــى اآلن ثالثة 

منتخبــات ودعــت المونديال رســمياً، حيث تلقى 

األخضر والفراعنة وأسود األطلس الهزائم، ليودعوا 

المونديال من الدور األول، تاركين ذكريات قاســية 

وواقعاً مراً، ويبقى األمل العربي الوحيد مع نســور 

قرطــاج، والذي يخوض مبــاراة غاية في القوة أمام 

منتخــب بلجيكا القــوي، ومن يــدري، ربما ينجح 

التونســيون في إســعاد للشــارع الرياضي العربي، 

والتأهل للدور الثاني بالفوز على بلجيكا وبنما.

خبــراء ومحللو الكرة جــاءت آراؤهم تصب في 

بوتقــة واحدة، مفادها أن الالعــب العربي ينقصه 

الكثير في مثل هذه المناســبات الكبرى، المونديال 

يجــب أن يتم التحضير له جيداً، وليس مجرد نزهة 

أو مباراة شرفية في عالم الساحرة المستديرة. 

احتراف
بدوره، أكد سالم ربيع العب منتخبنا الوطني والنصر 

األسبق، أن المستوى الذي ظهرت عليه المنتخبات 

العربية فــي نهائيات كأس العالم، كان متوقعاً، في 

ظل تراجعها فنياً، وعدم قدرتها على مجاراة نظيرتها 

األوروبية والالتينية التي تجاوزتنا بعشــرات السنين 

مــن الناحية اإلداريــة والفنيــة والتنظيمية، وقال: 

»ما تعانيه الكــرة العربية من صعوبات فنية، ليس 

وليــد اللحظة، بــل تراكمات منذ ســنوات طويلة، 

والفروقــات الفنية بدت واضحة فــي كأس العالم، 

بسبب عدم استيعابنا الفكر االحترافي«.

وأضــاف: فــي 1988 هزمنا المنتخــب الياباني 

وحرمنــاه من العبــور إلى الدور الثانــي في بطولة 

آســيا، لكنــه نجح فــي الفوز باللقب في النســخة 

المواليــة فــي 1992، وحجز مقعد شــبه ثابت في 

نهائيــات كأس العالم، لماذا تقدمــت كرة اليابان، 

بينمــا تجمدنــا في مكاننــا، بل تراجعنــا، رغم ما 

يصرف من أمــوال على الالعبين واألجهزة الفنية؟، 

في السبعينيات، هزمت تونس المكسيك، وحققت 

أول فوز عربي وأفريقي، ثم جاءت الجزائر وتفوقت 

على ألمانيــا في 1982، وتلتهــا المغرب، وقدمت 

الكويت مســتوى جيداً في مونديال 1982، وكذلك 

فعلت الســعودية في مشــاركتها األولى، لكن مع 

تقدم الســنوات، مســتويات هــذه المنتخبات في 

تراجــع، علينا أن نقف وندرس الموضوع بعقالنية، 

ونبحث في األسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج 

منتخباتنا العربية من الدور األول لكأس العالم.

فرحة
وتابع ســالم ربيــع العب منتخبنــا الوطني والنصر 

األســبق: هبوط مســتوى الكرة العربيــة أمر واقع 

ومكشــوف للعالم، وأصبحنا نهتــم فقط بالصعود 

إلى المونديال، ولم نفكر بعد في المرحلة الموالية، 

كل المنتخبات المشــاركة في روسيا ما زالت تعيش 

نشوة الصعود، ولم تقدم المستوى المطلوب منها، 

والغريــب أن فرحــة الصعود تعــادل فرحة تتويج 

منتخب أوروبي بكأس العالم. 

تحضير
أكد أحمد شومبي نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم 

ونادي الوصل الســابق، أن هناك أسباباً تقف خلف 

خروج منتخباتنــا العربية األربعة من نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روســيا مبكراً، 

بعد أن فشــلت في عبور دور المجموعات والتأهل 

للدور الثاني، ومن أبرز األســباب التي أدت للخروج 

المبكر: ضعف إعداد المنتخبات العربية، والتحضير 

المتواضع للبطولة، بالرغم من أهمية وقوة الحدث 

الذي انتظره الجميع بشــغف، إال أن المعســكرات 

التي أقامتها منتخباتنا العربية، كان دون المستوى، 

فضعف اإلعداد للبطولة يأتي في المقابل.

غياب 
وأضــاف نجم منتخبنا الوطني لكــرة القدم ونادي 

الوصل السابق: السبب الثاني خلف الخروج المبكر، 

غيــاب الالعبين المحترفين عن صفــوف منتخباتنا 

العربية، باســتثناء المنتخب المغربي، الذي يمتلك 

عدداً من الالعبيــن المحترفين، وقدم مردوداً طيباً 

أمام نظيره البرتغالي، القى إشادة الجميع، وأقصد 

االحتــراف هنــا، باالحتــراف الخارجي فــي الدول 

األوروبيــة، الفتاً إلــى أن المنتخب المصري يمتلك 

الدولــي محمد صالح المحتــرف في صفوف نادي 

ليفربــول اإلنجليزي، إال أن وجــود العب محترف 
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Ⅶ  سان بطرسبرغ - د ب أ

 جــاء المنتخــب اإلســباني إلــى بطولــة كأس العالم لكرة 

القدم بشــكوك حول قدراته الهجومية ودفاعه القوي، ولكن 

األمور انقلبت رأســاًعلى عقب في روســيا. ربما تكون اإلقالة 

المذهلــة للمدرب جولين لوبيتيغي عشــية انطالق البطولة 

هي الســبب، ولكن دييغو كوســتا قاد هجوم الفريق بشكل 

رائع ويبدو أن دفاع المنتخب اإلسباني مفتوح بشكل خطير.

وتعهــد فيرناندو هييرو بديــل لوبيتيغي على إبقاء األمور 

على ماهي عليه ولكن مع أن المنتخب اإلسباني حافظ على 

شباكه نظيفة في مباراة أول من أمس أمام المنتخب اإليراني 

1 /    صفــر، أوضحــت المبــاراة أن دفاع المنتخب اإلســباني 

يمكن التغلب عليه من قبل منافس جريء هجومياً.

وأمام المنتخب البرتغالي فــي أولى مبارياته بالمجموعة 

الثانية بالمونديال، تلقى المنتخب اإلســباني ثالثة أهداف، 

حيــث انتهــت المباراة بالتعــادل 3/   3، ليتلقــى أهدافاً أكثر 

من التي تلقاها طوال نســخة البطولــة في 2010 التي توج 

بهــا. ودافع المنتخب اإليرانــي في أغلب فترات المباراة في 

محاولة إلحبــاط عزيمة المنتخب اإلســباني، ولكن بعد أن 

تمكن المنتخب اإلســباني من تسجيل الهدف األول، تمكنوا 

من تفكيك الدفاع اإلســباني عدة مرات في األوقات األخيرة 

من المباراة.

صدارة
وحرم المنتخب اإليراني من تســجيل هدف التعادل بسبب 

تســلل صحيح بعد أن ســجل كوســتا هدف التقدم بطريقة 

رائعة، وأهدر مهدي طارمي فرصة خطيرة قبل نهاية المباراة 

من ضربة رأس.

ويلتقي المنتخب اإلسباني مع نظيره المغربي في الجولة 

الثالثــة األخيــرة مــن دور المجموعات، حيــث ينبغي على 

المنتخــب اإلســباني أن يحقق نفس النتيجــة التي يحققها 

المنتخــب البرتغالي على نظيره اإليراني ليتصدر المجموعة، 

علــى فرض أن المنتخــب البرتغالي يفــوز أو يتعادل. ورغم 

أن المنتخب المغربي لم يســجل أية أهداف حتى اآلن في 

البطولة إال انه قــدم أداء هجومياً رائعاً، وافتقد فقط وجود 

مهاجم يمكنه إنهاء الهجمة بسهولة.

وربمــا يعاني دفاع المنتخب اإلســباني بالنظر لمســتواه 

فــي أول مباراتين، حيــث يعاني جيرارد بيكيــه، على وجه 

الخصــوص، مــن صعوبة فــي إيجاد افضل مســتوياته. ومع 

ذلــك، يقول هييرو إنه إذا كان المنتخب اإلســباني ســيفوز 

بــكأس العالم، ســيواجه المزيد من االختبــارات القوية في 

مبارياته المقبلة.

روعة
وقال المــدرب للصحفيين:»هناك 32 فريقــاً ذكياً هنا. نحن 

أفضــل منتخب فــي العالــم، مخطىء مــن يعتقد أن 

مواجهتنا ســتكون سهلة وأنه سيحقق فوزاً ساحقاً. هذه 

روعة كأس العالم«.

وكانــت األنبــاء الجيــدة للمنتخب اإلســباني، بعد 

المجــيء للبطولة وســط عالمات اســتفهام حول مركز 

المهاجــم الصريــح، هو تألق كوســتا في هــذا المركز 

وتســجيله ثالثــة أهداف في مباراتيــن، ومن المقرر أن 

يســتمر في التشــكيل األساســي يوم االثنين في مباراة 

المغرب. 

وأضــاف هييرو:»دييغــو ملتزم للغاية. ســجل ثالثة 

أهــداف في مباراتين، ولكن بإمكانه أن يقدم أفضل من 

ذلــك. إنه يعمــل بكد. إنه يقاتــل في الهجوم 

والدفــاع«. وربمــا يظــل العامــل الوحيد 

إلسبانيا هو أهمية إيسكو كصانع ألعاب 

للفريق. 

وأصبــح إيســكو، العــب ريــال مدريد، 

مفتاح لعب المنتخب اإلســباني في عهد 

لوبيتيجــي وأيضا في عهد هييــرو، وبدأ 

البطولة بمستوى مذهل. ورغم أن إيسكو 

لــم يســجل حتــى اآلن، إال أنــه اقترب 

كثيرا من هذا فــي مباراة البرتغال من 

تسديدة قوية اصطدمت بالقائم.

أرجــع فيصل علي العب العين الســابق، إخفاق المنتخبات العربية 

فــي المونديال، إلى ضعف تركيز الالعب العربي، وعدم قدرته على 

التكيــف مع الضغوط، موضحــاً أن المنتخبات العربية التي خرجت 

مــن المنافســة، عانــت ضغوطاً 

كبيرة أثرت في مســتواها الفني 

بســبب  المباراة،  الملعب  داخل 

قلة الخبرة التي تســاعدهم على 

المنافســات  الصمود بمثل هذه 

الكبيرة. وقال: من وجهة نظري، 

أنــه رغم الخــروج المبكر، إال أن 

هذه المنتخبات قدمت ما عليها، 

حســب قدراتها وإمكاناتها، ومن 

الصعــب علــى منتخباتنا مجاراة 

المنتخبــات األوروبية، وهذا أمر 

ليــس وليد اللحظــة، ومن خالل 

الجولتين السابقتين، فيمكن القول إن منتخبي المغرب وتونس كانا 

األكثر إقناعاً، رغم خسارتيهما، فيما لم يقدم منتخبا مصر والسعودية 

المستوى المأمول.

Ⅶ  العين ـ طلحة عبدالله

وصف حســن مراد الالعب واإلداري الســابق في المنتخبات الوطنية، 

النتيجــة التي خرجت بهــا 3 منتخبات عربية »حتى اآلن« من مونديال 

روسيا 2018، بالمخيبة إلى حد األلم، مشدداً على أنه شخصياً لم يكن 

يتوقع أن تخرج 3 من 4 منتخبات 

عربية مشــاركة في المونديال بعد 

جولتيــن فقط، منوهاً بأن الخروج 

العربي من المونديال، تقف وراءه 

أسباب فنية وإدارية عدة.

وأوضــح مراد قائاًل: أعتقد أن غالبية 

جماهيرنــا العربية تشــعر بنوع من 

الهزائم  االنزعاج واأللم والخيبة من 

التي تجرعتها المنتخبات العربية في 

بطولــة كأس العالم في روســيا، كنا 

نمني النفس برؤية منتخب عربي أو 

أكثــر يتأهل إلى الدور التالي، ولكن 

ذلــك لم يتحقق لألســف الشــديد، بخروج 3 منتخبــات عربية، هي مصر 

والسعودية والمغرب، بعد تجرع كل منها مرارة الهزيمة للمرة الثانية على 

التوالي، فيما ال يزال هناك أمل باٍق لتونس امام بلجيكيا القوية غداً، وأملنا 

أن ينجح نسور قرطاج في مداواة جراح الجماهير العربية.

Ⅶدبي - علي شدهان

احتفل خافيير ماســكيرانو يوم 8 يونيــو الجاري، بعيد ميالده 

الـــ34، وبعدها بأيــام قليلة، دخل للمرة األخيــرة إلى أجواء 

نهائيــات كأس العالم مع المنتخــب األرجنتيني، على أمل أن 

يتوج مع »التانغو«، بالبطولة قبل إســدال الستار على مشواره 

الدولي.

بــدأ ماســكيرانو، مســيرته الكروية مع نادي ريفــر بليت في 

عــام 2003، ولعــب معهم حتــى عام 2005، وشــارك معهم 

فــي 46 مبــاراة، وفي موســم 2006/2005، انتقل إلى نادي 

كورنثيانز البرازيلي، ولعب معهم 17 مباراة، وفي موسم 

2007/2006، انتقــل إلى نادي وســت هــام يونايتد 

اإلنجليــزي، ولعب معهم 5 مباريــات، ثم انتقل عام 

2007، إلى نادي ليفربول اإلنجليزي.

قــرر ماســكيرانو الذهاب إلى الصيــن، واللعب في 

صفوف هيبي شــينا فورتون في يناير الماضي، بعد 

8 ســنوات من التألق في برشــلونة، ومن اللعب في 

مراكز مختلفة خســر فيها مركزه أساسياً، ولكنه برز خاللها 

كمدافع أوســط، وكان مــن بين أهدافه فــي الصين، العودة 

إلى اللعب في وســط الميدان، مركــزه الطبيعي، ليصل بهذه 

الطريقــة بإيقاع جيد إلى نهائيــات كأس العالم للمرة الرابعة 

على التوالي. 

يتناقض مركز ماسكيرانو األساسي، مع فكرة خورخي سامباولي 

مدرب األرجنتين، والذي يفضل الدفع به كالعب أخير في خط 

دفــاع مكّون من ثالثة أو أربعة مدافعين، وهي الطريقة التي 

لعب بها في آخر مباراتين حاســمتين من التصفيات المؤهلة 

إلى روسيا 2018.

أكد ماســكيرانو، الــذي حافظ على قدرتــه على قطع 

الكرات والدقة في التمرير من اللمسة األولى، وضعه 

كقائد فــي التصفيات، وكان الالعب الثالث األكثر 

خوضاً للمباريات إلى جانب نيكوالس أوتامندي، 

بواقــع 1350 دقيقة في 15 مبــاراة، ليصل 

النجم األرجنتيني إلى روســيا، للبحث عن 

لقــب يخلده في ذكرى تاريــخ »التانغو«، 

بعدمــا كان العباً مهماً في مونديال ألمانيا 

2006، وقائــداً في جنــوب أفريقيا 2010، 

والعباً حاسماً في البرازيل 2014.   

           دبي - البيان الرياضي

تألق كوستا ُينعش »الماتادور«

فيصل علي: 
ضعف التركيز سبب 

الخروج المبكر

حسن مراد:
خروج منتخباتنا مخيب 

حــد األلم

ماسكيرانو.. عيد 
ميالد بالـ»الروسي«

واحد، ال يكفي، وال بد من وجود عدد أكبر من المحترفين 

في صفوف منتخباتنا العربية.

احتراف
وأضــاف نجم منتخبنا الوطني لكــرة القدم ونادي الوصل 

الســابق: »لم يتمكــن الدولي محمد صالح مــن الظهور 

بالشكل المطلوب، حيث فرض عليه حصار قوي، وشاهدنا 

اعتمــاد المنتخــب المصري عليه بشــكل كلــي، حتى إن 

العبي المنتخب المصري لم يمرروا الكرات ســوى لمحمد 

صالح المحاصر، ما يعكس غياب االحتراف الحقيقي لدى 

العبينا العرب، وخصوصاً األداء الجماعي.

خبرة
عزا المــدرب المغربي إبراهيم بفــود، المدير الفني لفريق 

مســافي، الخروج المبّكر للمنتخبــات العربية إلى قلة خبرة 

العبــي المنتخبــات العربية، موضحــاً أن األجهــزة الفنية 

لمعظــم الفــرق العربية اعتمدت بشــكل كبير على العبين 

شــباب، منهم من يشــارك للمرة األولى في هــذا المحفل 

الكبير الذي تتطلب مبارياته مزيداً من التركيز العالي، مشيراً 

إلــى أن أداء ثالثة منتخبات عربية فــي الجولة األولى كان 

مميزاً باستثناء األخضر السعودي الذي عاد وظهر بقوة أمام 

األورغواي، وأضاف: »المنتخــب المغربي افتقد الحظ أمام 

إيران خالل مباراة االفتتاح ليخســر في آخــر دقيقة، وأمام 

البرتغال كان الطرف األفضل بشهادة الجميع والبد أن نرفع 

القبعات لالعبي المغرب الذين كانوا عند حسن الظن ولوال 

األخطاء التي ارتكبها المدرب الفرنســي رونار أمام إيران من 

خــالل وضعه للتشــكيلة لتغيرت األمور كثيــراً، أما منتخب 

الفراعنــة فقد تأثر بغياب نجمه المصري محمد صالح أمام 

األورغواي والحظ الجميع كيف تغير شــكل المنتخب أمام 

روسيا بعد إشراك أفضل العب في الدوري اإلنجليزي.

مهمة
قال نجــم درويش المحلــل والناقد الرياضــي، إن الهزائم 

التــي تعرضت لها المنتخبات العربيــة ومغادرتها المبكرة 

لمنافسة كأس العالم لها عدة أسباب، أبرزها الفارق الكبير 

فــي التكويــن البدني لالعــب العربي وضعف المســتوى 

الفنــي، مقارنــة ببقيــة المنتخبات مع عدد مــن العوامل 

األخــرى وقــال: علينا أن نعتــرف أن ما قدمتــه منتخباتنا 

العربيــة كان في حدود إمكاناتنا البدنية والفنية وأن هناك 

فــوارق كبيرة تجعــل تقدمنا في هذا الحــدث المهم أمرا 

فــي غاية الصعوبة، ما لــم يتم تدارك هــذه الفوارق في 

السنوات المقبلة.

رحيل
وأضــاف درويــش: هناك أيضــاً عدد مــن العوامل األخرى 

التي عجلت برحيــل منتخباتنا العربية مثل تضرر المنتخب 

السعودي من إعفاء مدربه السابق الهولندي مارفيك، الذي 

قاد األخضر إلى النهائيات، ومارفيك كان يستحق المواصلة 

فــي مهمته التدريبية. مشــيراً إلى تأثــر المنتخب المصري 

بإصابــة محمد صالح الذي كان تتجه إليه كل األنظار وكان 

االعتماد عليه كبيرا في البطولة باعتباره العبا عالمياً صاحب 

موهبــة عالية، موضحاً أنه مــن المهم التوقف عند النتائج 

الســلبية التي حققتها المنتخبات العربية ودراســتها بشكل 

جيــد لالســتفادة من المشــاركة والعودة في المنافســات 

المقبلة بشكل أقوى وأفضل.
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Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

أّكد ســفير تونس بموســكو محمد علي الشــيحي 

أمس خالل مأدبة غداء على شرف البعثة التونسية 

تلقــي الســفارة عدداً كبيــراً من طلبات روســيات 

لمعرفــة إجــراءات عقــود الــزواج بالتونســيين. 

وســقطت الجميالت الروســيات في عشــق شباب 

تونســيين قدموا إلى روســيا لتشجيع نسور قرطاج 

وبادرن بالبدء في اجراءات عقود الزواج. 

ولفت مشــجعو منتخــب تونــس األنظار في 

البطولــة العالميــة الكبــرى بســلوكهم اللطيف 

واحترامهم اآلخريــن ، ورغبتهم في التعرف على 

الســاحة  األخرى.وتشــهد  المنتخبات  مشــجعي 

الحمــراء تجمــع أعــداد كبيرة من المشــجعين 

والســياح من كافة الجنسيات والبلدان المشاركة 

فــي كأس العالم روســيا 2018 ممــا يتيح فرصة 

التعــارف بينهم،وتنتهــي بعض قصــص التعارف 

بالزواج.

وعــرف المونديال الكثير من قصــص الزواج أو 

الخطبــة أثناء المباريــات ، كما بات مــن المعالم 

المميــزة للبطولــة األكبر على مســتوى كرة القدم 

مشاهد من يخططون للزواج بعد البطولة.

Ⅶ  موسكو ـ البيان الرياضي

خطف المشجع التونسي الشهير باسم »الفيل« 

األضواء في روسيا، وذلك خالل المباراة األولى 

بين نســور قرطــاج ومنتخب األســود الثالثة. 

ورســم المشجع ضخم الجسم صورة نسر على 

ظهره كما تزين بألوان العلم التونســي األحمر 

واألبيــض ليطــل فــي مظهر طريــف وغريب 

بالنسبة للمشجعين الروس.

وبــات الفيل نجمــاً في روســيا إذ تتجمهر 

حولــه الجميــالت من أجــل التقاط ســيلفي 

يــدون الذكرى الطريفــة. ودأب »الفيل« على 

مرافقة المنتخب التونســي وتشجيعه في كل 

البطوالت.

وعلــى الرغم من غياب نســور قرطاج عن 

مونديال البرازيل 2014 فإن »الفيل« سافر إلى 

بالد السامبا وشجع المنتخب الجزائري.

وهو يســاند المنتخبــات العربية ، وخاصة 

منتخبات شمال أفريقيا في البطوالت الكبرى ، 

حيث يحرص على التواصل معهم  ويساندهم 

عندما ال يواجهون منتخب تونس.

ودع أمس معز حسن حارس المنتخب التونسي 

لكــرة القدم المونديال وعاد إلى نيس للخضوع 

إلى عملية جراحية عاجلة على مستوى الكتف 

بعد تعرضه إلى إصابة بليغة خالل مباراة تونس 

وإنجلترا.

وأصيب الحارس الشــاب خالل تصديه لتسديدة 

هاري كين بمهارة عالية وترك أرض الملعب بعد 

ربع ساعة فقط من انطالق المباراة، حيث عجز 

عــن إنهائها. وقدم معز حســن أداء رائعاً خالل 

الدقائق القليلة التي لعبها لكن الحظ تنكر له.

وطلب نادي نيس اســتعادة حارســه على عجل 

لعالجه وذلك بالتنســيق مــع طبيب المنتخب 

التونسي.                 موسكو ـ البيان الرياضي

تعرض غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب 

إنجلترا لخلع فــي الكتف خالل تدريبات فريقه 

أمــس. وقــال ســاوثغيت »ذلك أفضــل من أن 

تحــدث اإلصابة ألحد الالعبيــن«. وأضاف »لن 

أتمكــن من االحتفال باألهــداف بصخب خالل 

األيــام المقبلة، األطبــاء أخبروني أنني ال يجوز 

لي القفز في الهواء«. وختم بالقول »من حسن 

حظنا أن لدينا فريقا طبيا رائعا، أداؤهم مذهل، 

أعتذر إلزعاجهم«.              موسكو - وكاالت

تحقــق مباريــات نهائيات النســخة 21 من 

بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2018، 

المقامة حالياً في روســيا، أرقاماً قياسية من 

حيث الشــعبية حــول العالم، فقد شــاهد 

مباريــات المرحلة األولــى للمجموعات عبر 

اإلنترنت  7.7 ماليين مشــاهد، وكان هناك 

1.5 للمرحلة نفســها في 2010، ثم نحو 3.2 

ماليين في 2014، وهذا العام قفزت األرقام 

إلى 7.7 ماليين مشاهد.

وعلى الرغم من البث المباشــر للمباريات التي 

تقدمها الشــبكات المختلفة فــي جميع أنحاء 

العالــم، يختار العديــد من محبي كــرة القدم 

المشاهدة عبر اإلنترنت.     موسكو - وكاالت

أصــاب أحــد مســتخدمي موقــع التواصــل 

االجتماعــي »تويتــر« فــي توقعاتــه لنتيجة 

مباراتــي المنتخــب الروســي ضــد كل مــن 

الســعودية ومصر، وذلك قبل يوم من انطالق 

كأس العالــم 2018. وغــرد جين دراغوان عبر 

حســابه على موقــع »تويتر« فــي 13 يونيو 

الجاري، قائال: »تخيلوا أن يفوز منتخب روسيا 

غدا على السعودية )5-0(، ويتجاوز مصر )3-

1(، ويقتنص هدف الفوز في الدقيقة األخيرة 

من مباراته ضد األوروغواي! هل تخيلتم ننتظر 

ونــرى«.  ويعتبــر توقع نتائــج المباريات من 

الظواهر المرافقــة للبطوالت الكبرى وخاصة 

المونديال.          موسكو - وكاالت

روسيات يطلبن الزواج من تونسيين

الفيل التونسي يخطف األضواء

معز حسن 
يعود إلى نيس

خلع كتف 
مدرب إنجلترا

مغرد يتوقع 7.7
نتائج روسيا

Ⅶ  موسكو  ـ وكاالت

وضعت مدينة إيكاترنبرغ الروسية خلفها ماضيها كحاضنة للجريمة 

المنظمــة »المافيــا« وعمليات القتــل الممنهجــة، لتصبح إحدى 

المدن المرحبة بشغف كرة القدم خالل كأس العالم 2018، حالمة 

بمستقبل أكثر إشراقاً.

يبلغ عدد ســكان هذه المدينة الصناعية 1.5 مليون نسمة. تقع 

في الشــرق الروســي، على بعــد أكثر من ألف كلــم من العاصمة 

موســكو. هي أقصى مدينة في شرق البالد تستضيف مباريات في 

المونديــال . تؤكد جولة فــي مقابر المدينة التحــول الكبير الذي 

شــهدته إيكاترنبــرغ في العقديــن الماضيين، لتصبــح قادرة على 

اســتضافة مباريات مــن الحدث األبرز عالميا في اللعبة الشــعبية، 

والذي ينتظره المشجعون كل أربعة أعوام.

وبين شواهد قبور القادة السوفياتيين السابقين وأساتذة الجامعات 

وأبطال »الجيش األحمر«، يبرز قبر ميخائيل كوشــين . الشــاهد على 

قبــره يقدم عنه صــورة بالحجم الحقيقي، مرتدياً بذلة رســمية ومن 

يده اليسرى تتدلى مفاتيح سيارة مرسيدس. إشارة ال لبس فيها لنمط 

الحيــاة المترف والممول من الجريمة المنظمة لهذا العضو الســابق 

في »المافيا الروســية« التي سيطرت على المدينة بعد تفكك االتحاد 

الســوفياتي )1991(. بعدها ثالث ســنوات، اغتيل كوشــين وهو في 

الرابعة والثالثين من العمر.

عنف
على بعد خطوات في مقبرة شيروكوريشينســكوي ، دفن قياديون 

آخرون من هذه العصابة. قضى عدد كبير منهم في حرب عصابات 

يكاترينبورغ  فــي  اندلعت  متبادلــة 

خالل التسعينات، بين ما كان يعرف 

المركزيــة« وغريمتها  بـ »العصابــة 

»أورالماش«.

في حقبــة انهار فيهــا االقتصاد، 

تقاتلــت العصابــات مــن أجل كل 

شيء.

كانــت فتــرة مظلمــة فــي تاريخ 

المدينة يفضل سكانها نسيانها.

سمعة سيئة
وتقــول مــاري تريتيــاك المتحــدرة من 

إيكاترنبــرغ والخبيرة فــي تاريخها »هذا هو 

الجــزء الســيء الســمعة من تاريخنــا حيث لم 

نتمكــن من اجتيــاز الفتــرة االنتقالية )بيــن النظام 

االشــتراكي والرأسمالية( بطريقة ســليمة وجميلة«. وتتابع 

»ولكن في تلك الفترة لم يكن هناك أي طريقة اخرى لكســب 

المــال، وأراد العديد من الشــبان أن يكونــوا أعضاء في هذه 

العصابات«.

هيمنت العصابات والمافيات على العديد من المدن الروســية 

بعد انهيار االتحاد السوفياتي. لكن بحسب تريتياك، كانت المشكلة 

أكثر حدة في إيكاترنبرغ نظراً لثرواتها ومصانعها وشركات المناجم.

في الحي الشــمالي من أورالماش، مقبــرة أخرى تحتضن أفراد 

العصابــات المغدورين، في قبور فخمة تصل قيمة شــواهدها إلى 

2.5 مليوني روبل. هؤالء هم قادة »عصابة أورالماش« التي سميت 

تيمنا  كذلك 

المنطقــة  بهــذه 

ومصانــع ثقيلــة التــي ما 

زالت حاضرة في الضواحي.

العصابــات  رجــال  غــرار  وعلــى 

 ، إيكاترنبــرغ  مركــز  فــي  المتواجديــن 

قتــل أعضــاء عصابــة أورالماش خــالل حقبة 

التسعينات، وبعضهم في أعمار شابة.

تريتيــاك  وتقــول 

»ابتكرت العصابتان أســاليب 

مختلفة لتصفية« أفراد كل منهما.

عندما كانت إحدى محاوالت االغتيال تبوء 

بالفشــل، كان قتلــة الضحية يســتخدمون نفوذهم 

لقطع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة، مما كان يؤدي 

إلــى إيقاف عمل آلة اإلنعاش في المستشــفى التي يرقد فيها 

الجريح.

وتؤكد تريتياك »يمكن القول أن عصابة أورالماش سيطرت على 

كل أجزاء المدينة وكانت مؤثرة وقوية جدا هنا«.

المراكز اإلعالمية.. خاليا نحل ال تنام
Ⅶموسكو ـ يوسف الشافعي

حركة غير عادية تلك التي تشــهدها المراكز اإلعالمية 

التابعــة لمالعب ُمونديال روســيا، إذ يــدأَُب ممثلو 

وســائل اإلعالم مــن ُمختلف أقطــار العالم على 

تفريــغ ما جادت به قرائحهم، إبان تغطياتهم 

أحداث ومباريات كأس العالم لكرة القدم 

الُمقامة حالياً في روسيا.

في  اإلعالميــة  المراكــز  وتفتــح 

بشــكل  أبوابها،  ُروســيا  ُمونديال 

يومي، انطالقاً من ساعة ُمبكرة 

من الصبــاح وإلى غاية وقت 

الليــل، إلتاحة  متأخر مــن 

الفرصة والوقت الكافي لإلعالميين للعمل في ظروف سليمة 

ُتســاعد على اإلبداع واإلســراع في إيصال المعلومة للُمتلقي 

المتعطــش والمتلهف الســتقبالها في أســرع وقت، وبأفضل 

طريقة ُممكنة، حيث تختلف ُســبل وقنوات إيصالها باختالف 

الصنف اإلعالمي.

وُتوفر مالعب ُروســيا لإلعالميين الُمعتمدين بصفة رسمية 

من طرف االتحاد الدولي »فيفا«، مراكز إعالمية ذات ُمستوى 

رفيع، لما تحتوي عليه من خدمات ُمقدمة لألشــخاص الذين 

يأتــون لالشــتغال فيها، انطالقــاً من ُمتطوعيــن يدأبون قدر 

الُمســتطاع على تقديم الُمســاعدة المطلوبة، قصد تســهيل 

عمل الصحفيين.

ووفــرت اللجنة الُمنظمــة المحلية ُرفقــة االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا« في ُجل مالعب روسيا، مراكز إعالمية ذات 

مســاحات كبيرة الســتقبال أكبر عدد ُممكــن من الصحفيين 

الُمعتمدين بشكل رسمي لتغطية تظاهرة المونديال.

وعاينــت »البيــان الرياضــي«، إبــان تواجدها بموســكو، 

احتضان ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروســية موســكو ثالثة 

مراكــز إعالميــة كبيرة بإمكانها اســتقبال ما يزيــد على 500 

إعالمي. وشــهدت المراكز اإلعالمية التابعة لملعب لوجنيكي 

بالعاصمة الروسية موسكو، تواجد أعداد كبيرة من اإلعالميين 

الحاضرين لتغطية ُمباراة المغرب والبرتغال.

وفاتحــت »البيان الرياضــي« العديد مــن اإلعالميين من 

جنســيات ُمختلفة فــي الحديث حــول آرائهم فــي المراكز 

اإلعالمية لمالعب روســيا، وعبر ُجلهــم عن انبهاره الكبير بما 

تتوافر عليه المراكز الســالفة الذكر مــن خدمات قّل نظيرها 

في أماكن أخرى.

إيكاترنبرغ ..
توّدع المافيا 

وتستقبل المونديال



 Ⅶ  موسكو- صالح الدين الشيحاوي

زحفــت الجماهير التونســية مــن فلغوغراد إلى 

موســكو التــي ســتحتضن مبــاراة نســور قرطاج 

وبلجيكا غداً. وتجمهر مشجعو المنتخب التونسي 

في الســاحة الحمراء مهللين باكتســاح 

وتحطيــم  الحمــر"  "الشــياطين 

فــي  المزعومــة  أســطورتها 

اإلعالم األوروبي.

الجماهيــر  ورددت 

تشيد  أغاني  التونســية 

بقــدرة وهبــي الخزري 

اإلطاحة  علــى  ورفاقه 

بهاهزارد ولوكاكو ودي 

براون.

التومي  أحمــد  وقال 

الــذي تزيــن بعلــم كبيــر 

وطلى وجهــه باألحمر واألبيض 

إن المنتخب التونســي قــادر على الفوز 

علــى بلجيكا إذا لعب بنفس الــروح االنتصارية 

التــي لعبــت بها منتخبات المكســيك والســنغال 

والمغرب.

وطالب التومي المدرب معلول بتحرير الالعبين 

شــيئاً مــا واالندفــاع أكثر إلــى الهجوم لتســجيل 

األهداف ألنه ال يمكن التأهل إلى الدور الثاني من 

خالل اللعب بأسلوب دفاعي.

وقال مشــجع آخر يدعــى أنيس التوجاني إن 

المنتخــب البلجيكي واجــه صعوبات كبيرة في 

المباراة األولى أمام بنما وبالتالي على المنتخب 

التونســي أن يؤمن بحظوظه ويهاجم بكل قوة 

مــع الحذر الدفاعــي وأال يبقــى متحفظاً طوال 

المبــاراة في مناطقــه. وأوضح أنه 

من المســتحيل أن يصمد أي 

فريق يلعب الدفاع طوال 

90 دقيقة إذ يمكن أن 

يقبل هدفــاً على اثر 

كل  وتتبخر  هفــوة 

وأجمــع  اآلمــال. 

الذين  المشجعون 

معهــم  تحادثنــا 

علــى أن الهزيمــة 

نافعة  انجلتــرا  أمام 

إذ بات  أكثر من ضارة 

اليــوم مطالب  المنتخــب 

بالفوز وال شــئ غيره مــع فوز ثان 

أمام بنما، ألن التعادل مع منتخب األسود 

الثالثة كان ســيخدع نســور قرطاج ويجعلهم 

يلعبــون أمــام بلجيكا مــن أجل التعــادل وفي 

الجولة الثالثة يتفق انجلترا وبلجيكا على التعادل 

وتخرج تونس من الدور األول حتى وإن حصدت 

5 نقاط. ولكن بالفوز على انجلترا وبنما تكســب 

6 نقــاط وبالتالــي تتأهل بعيداً عن حســابات 

وتحالفات بلجيكا وانجلترا في الجولة الختامية.

ويســود التفاؤل الجماهير التونسية التي بدأت 

تتوافد على موســكو من فولغوغــراد ومن تونس 

حيــث يتوقع أن يحضر مباراة الغد حوالي 20 ألف 

تونسي نصفهم من الجالية األوروبية.

حسرة
وتتحســر الجماهير التونســية على غياب يوســف 

المســاكني وطه ياســين الخنيســي عن المونديال 

بســبب اإلصابة، حيث ســتكون األحــوال مغايرة 

تمامــا، ناهيك وأن المســاكني يعــد أفضل العب 

تونســي خالل المواســم األخيرة بينما الخنيســي 

هــداف الترجــي والدوري والمنتخــب ولعب دوراً 

حاسماً في التصفيات.

وتحسر التونســيون على غياب الثنائي الذهبي 

أمــام انجلتــرا إذ كان مكانهما واضحــاً، فلو حضر 

المســاكني على المســتطيل األخضر كان للمباراة 

وجــه آخر حيــث يحــذق جيدا عكــس الهجمات 

والمراوغات إلى جانب تسجيل األهداف.

وافتقد نسور قرطاج في المباراة األولى أيضا إلى 

المهاجم الهداف في غياب طه ياســين الخنيســي 

إذ اضطــر الجهــاز الفني إلى االعتمــاد على وهبي 

الخــزري كقنــاص والحال أنه العب وســط ميدان. 

بينمــا يبقــى صابر خليفة وفخر الدين بن يوســف 

أقل مستوى من الخنيسي وهما العبا أطراف وليس 

رأس حربة.

أكد الكولومبــي رادميل فالكاو أمس، أن مباراة 

منتخب بالده يوم األحد أمام بولندا في بطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا، ستكون بمثابة نهائي 

لكال البلدين، مضيفاً، ليس لدينا شيء لنخسره، 

فقدنــا المباراة األولى، وعلينــا التعويض، وهم 

في الموقف نفسه. وقال فالكاو: »نحن منتخبان 

يحتاجان للفوز، المباراة ســتكون بمثابة نهائي، 

وهي ســتحدد هوية من سيستمر ومن سيرحل 

عن المونديال، نحن مستعدون، والفريق يتمتع 

بروح تنافســية عالية، ويجب أن نلعب المباراة 

كما لــو كانت مبــاراة نهائيــة«. وتابــع: »لقد 

تركنــا خلفنا مبــاراة اليابــان، واآلن نبحث عما 

يدعمنــا ويزيــد من قوتنا، بــدء المباراة بهدف 

مبكــر ونقص عــددي لم يكن باألمر الســهل«. 

واســتطرد المهاجــم الكولومبي قائــاًل: »نحن 

بحالة جيدة، ونتحلى بالثقة، ونســتعد من أجل 

مباراة األحد«. وتلتقي كولومبيا، بقيادة مدربها 

خوســيه بيكرمان، مع بولندا يوم األحد المقبل 

فــي الجولــة الثانية مــن مباريــات المجموعة 

الثامنة، بعد أن خســرت مباراتهــا األولى أمام 

اليابان بنتيجة 2 - 1.

وخســرت بولنــدا أيضــاً مباراتها األولــى أمام 

السنغال بهدفين لهدف، ويتوقف مستقبلها في 

المونديال الحالي على ما ستؤول إليه مجريات 

األمور فــي مباراة األحد أمام المنتخب الالتيني 

على ملعب »كازان أرينا«.     موسكو - وكاالت

شــن الالعب البلجيكــي ايدن هــازارد هجوماً 

الذعــاً علــى الصحافة العالمية، وأكــد أنه يقرأ 

الصحف فقط ليضحك. وقال الالعب البلجيكي 

في تصريحات إعالمية: »أحياناً أقرأ شــيئاً ولكن 

فقــط ألضحك«. ورغم فــوزه بثالثية نظيفة في 

مباراتــه األولــى في بطولــة كأس العالم 2018 

أمام بنما، تلقى منتخب بلجيكا انتقادات كثيرة. 

وأضــاف هازارد قائــاًل: »أعتقــد أن االنتقادات 

يجــب أن تكون موجودة ولكن ال يمكن تقديم 

ما هو أكثر من الحد األقصى«.

وخرجت بلجيكا من منافســات مونديال 2014 

وبطولة كأس أمم أوروبا 2016 من دور الثمانية. 

ودائمــاً مــا يجد المنتخــب البلجيكي نفســة 

تحت عدســة المجهر محاطــاً بأنظار المتابعين 

والمحللين كونه يعــج بنجوم ينظر إليهم على 

أنهــم الجيل الذهبي لهــذا الفريق، مثل هازارد 

وكيفيــن دي بروين وروميلــو لوكاكو. ويلتقي 

المنتخــب البلجيكــي في الجولــة الثانية لدور 

المجموعات مع المنتخب التونسي يوم السبت 

المقبل. من ناحيــة أخرى عاد المدافع توماس 

فيرمايلين إلــى تدريبات المنتخــب البلجيكي 

بعد ابتعاده عن الفريق لمدة أســبوع بســبب 

اإلصابة في الفخذ. وشارك فيرمايلين )32 عاماً( 

في أول حصة تدريبية له في مونديال روســيا. 

ولم يشــارك المدافع اآلخر فينســنت كومباني 

في التدريبات .                موسكو - وكاالت

جمهور النسور  ال يخشى »الشياطين الحمر« فالكاو: 
ليس لدينا ما نخسره

هازارد يسخر من 
الصحافة  العالمية

كاتدرائية باسيل.. رمز عالمي لموسكو
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الجمعة

السنغال قادرة على التأهل إلى الدور الثاني
Ⅶ  دبي - عز الدين جاد الله

اتفق 90% من المشــاركين في اســتطالع 

»البيــان« علــى أن المنتخب الســنغالي 

قادر علــى التأهل للــدور الثاني لنهائيات 

كأس العالــم لكــرة القدم المقامــة حالياً 

فــي روســيا، مقابــل 10% فقــط، أكــدوا 

أن المنتخــب الســنغالي لــن يتمكن من 

عبور دور المجموعــات.  ونجح المنتخب 

الســنغالي في التغلب على بولندا 2-1 في 

الجولــة األولى من منافســات المجموعة 

الثامنــة، مســجاًل الفــوز األول للممثليــن 

الخمســة للقــارة الســمراء فــي مونديال 

روســيا 2018، وتلقت المنتخبات األفريقية 

الخمسة )مصر والمغرب وتونس والسنغال 

ونيجيريا( خمس هزائم مقابل انتصار واحد. 

وطرحت »البيان« في استطالعها اليومي 

ســؤاالً على جمهورها، مفاده:»بعد فوزها 

على بولندا، هل تستطيع السنغال الصعود 

للدور الثاني؟، فجاءت النســب الســابقة، 

طبقــاً لنتائــج االســتطالع المنشــور على 

الموقع اإللكتروني للصحيفة.

تطابق
وجــاءت النســب فــي نتائج االســتطالع 

المنشــور على حســابي الصحيفة الرسمي 

على شبكتي التواصل االجتماعي« تويتر»و« 

الفيــس بوك" متطابقة حيــث أكد 88% أن 

المنتخــب الســنغالي يمتلك القــدرة على 

بلوغ الدور الثانــي للمونديال والتأهل بعد 

أن قــدم أداء راقيــاً أمام نظيــره البولندي 

ليحقــق فــوزاً صعبــاً، في حين قــال %12 

بأن السنغال ليســت قادرة على تجاوز دور 

المجموعات والتأهل للدور الثاني.

موقع البيان اإللكتروني

 جدول 
تستطيع السنغال الصعود إلى الدور هل

الثاني بعد فوزها على بولندا؟

النعم
%90%10

النعم
%88%12

النعم
%88%12

«تويتر»«فيسبوك»

غرافيك: حسام الحوراني

:% 90

Ⅶ موسكو - صالح الدين الشيحاوي

موســكو مدينة مزدهرة، كبيرة، فيها الكثير 

العالمية والمعالم  من األماكن والمتاحــف 

السياحية، التي تجتذب جماهير المونديال 

يومياً.

األماكــن  أشــهر  ومــن 

السياحية في قلب موسكو 

كاتدرائية باسيل بالساحة 

رمــز  إنهــا  الحمــراء، 

دولي لموســكو وروسيا، 

حيــث تتصــدر صورتهــا 

الصحف ووســائل التواصل 

االجتماعــي فــي كل العالم منذ 

أشهر.

تســحر كاتدرائية باســيل ضيــوف كأس 

العالــم بقبــاب بصلية الشــكل ذات ألوان 

مبهجة.

وتعد أشــهر المباني في روسيا، وسميت 

بهذا االســم ألن الشــعب الروسي والقيصر 

كانا يحبان القديس باسيل.

ويتوافــد عشــرات اآلالف مــن جماهير 

المنتخبــات المشــاركة فــي المونديال إلى 

الســاحة الحمراء اللتقاط صور سيلفي أمام 

الكاتدرائيــة الشــهيرة بديعــة الجمال، كما 

اختارت قنوات تلفزيونية عديدة  نقل أجواء 

جماهير كأس العالم مــن أمام هذا المعلم 

التاريخــي الذي ال تنتهي الحركة أمامه نهاراً 

أو لياًل.

1555
بدأ العمــل فــي الكاتدرائيــة بتكليف من 

إيفان الرابع  للمهندس المعماري بوســتنك 

ياكفلوف في موسكو، لتخليد ذكرى سقوط 

خانية قازان، واســتمر العمل بها من 1555 

حتى 1561  .

تقــع الكاتدرائيــة في الجانــب الجنوبي 

الشــرقي من الســاحة الحمــراء مقابل برج 

سباسكاي من الكرملين.

التصميــم الداخلــي للكاتدرائية عبارة 

عــن مجموعة مــن معابــد منفصلة، كل 

منها مليء باأليقونــات وجدران مدهونة 

باأللوان البازلتية زهرية اللون، من القرون 

الوســطى، وأعمــال فنيــة مختلفة على 

الجــدار الداخلــي للقبــاب. وعلى عكس 

الكاتدرائيــات الغربية التــي تحتوي على 

صحن شاســع ذي طراز فني واحد، لذلك 

كان يطلــب مــن الجماهيــر التواجد في 

الساحة الخارجية الســاحة ، وذلك لصغر 

مساحة الكنيسة .

احتفال
كانــت الخطة المبدئية أن تبنى مجموعة 

مــن المعابــد، كل منهــا مخصــص ألحد 

القديســين، حيث صادف يــوم االحتفاء 

بهــم فوز القيصر في المعركــة، لكن بناء 

بــرج وحيد جمــع كل تلــك المعابد في 

كاتدرائية واحدة. وتروي أســطورة شعبية 

شائعة أن إيفان الرابع فقأ عيني المهندس 

المعمــاري بوســتنك ياكفلــوف، ظناً منه 

أنه ســيقوم بمنعه من تصميم كاتدرائية 

أجمل من كاتدرائية القديس باسيل، لكن 

الحقيقــة أن ياكوفلف قــام بتصميم عدة 

كنائــس بعد هــذه الكاتدرائيــة، إحداها 

في قازان.

 األلوان المبهجة 
تجذب الزائرين

 جماهير كأس 
العالم تحتشد 
أمام المعلم 

التاريخي
إعداد - مجتبى فاروق 

حكايات
منسية

شهدت بطوالت كأس العالم عدداً من األحداث التاريخية التي ال تنسى، 

ولكــن هناك قصصا أخرى لــم ترو حتى يومنا هــذا. »البيان الرياضي« 

يرصــد عدداً من القصص والخفايــا لبعض بطوالت كأس العالم على مر 

التاريخ.

فــي الوقت الذي تعودت فيه جماهير كــرة القدم على إطالق األلقاب 

الجميلة على نجومها المحببة، خصوصا من كان لهم إســهام متميز في 

الوطني،  المنتخــب  مســيرة 

علــى العكس تمامــاً أطلقت 

جماهير الكرة اإليطالية لقب 

الكذاب على أرجنتيني األصل 

ريموند باببياني ميمو، الشهير 

بأورســي، علــى الرغــم من 

المنتخب  قيــادة  في  نجاحه 

اإليطالــي لتحقيق لقبه األول 

فــي البطولــة العالميــة عام 

1934، عندمــا تمكــن مــن 

معادلة النتيجــة في المباراة 

جمهوريــة  أمــام  النهائيــة 

الســابقة،  تشيكوســلوفاكيا 

التي كانت على بعد 9 دقائق 

من اللقــب، بعد أن تقدمت 

بهدف بوشــي، لكن أورســي عادل النتيجة، وتمكن شــافيو من تحقيق 

هــدف الفوز. وجاء لقــب الكذاب بعد أن ادعى أورســي تخصصه في 

التســجيل بطريقة »أوراق الخريف الساقطة«، وهي إسقاط الكرة خلف 

الحــارس المتقــدم، وأن الهــدف الذي عادل به النتيجــة بهذه الطريقة 

لم يكــن صدفة، وتحدى اإلعالم الذي قبل التحــدي، وفي اليوم التالي 

للنهائي، وأمام مرمى خاٍل فشل أورسي في التسجيل بعد 11 محاولة.

أورسي 
الكذاب

� تجمع لجمهور المونديال أمام كاتدرائية باسيل |  البيان

 حسرة 
على غياب 

المساكني والخنيسي 

� جمهور تونس يساند المنتخب بقوة  |  البيان

هنا
روسيا
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الجمعة

تمريرات 
مونديالية

 كرة القدم في المونديال..

 لعب وفن.. تكتيك وشطارة

ال كالم وال أوهام..

 الكرة في روسيا جبارة.. 

 منافسة في علم التدريب..

 واللعب دايما بجسارة

 صحيح.. 

 الكورة.. مكسب وخسارة

 بس معانا ليه غدارة؟

 وإشارة.. 

 قدام طموحاتنا 

 حمرا وصفرا ما تعرف خضرا

 تفتح لحظة وتقفل تاني

 يا خسارة ويا ألف خسارة!!

طارق عبد المطلب
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